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عزيزي القاريء
العمل الربملاين االسالمي 
حثيثة  خبطي  يسري  املشرتك 
إيل األمام بغية حتقيق تلك 
األهداف السامية املنصوص 
النظام  وثيقة  يف  عليها 

التعاون  منظمة  األعضاء يف  الدول  األساسي ألحتاد جمالس 
االسالمي.

وهي خطي جعلت من األحتاد التجمع الربملاين الثاين 
عدد  حيث  من  الدويل  الربملاين  األحتاد  بعد  العامل  يف 
العضوية )54 عضوا( ومبنظور األنتشار اجلغرايف )قارات 
آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اجلنوبية(، وأيضا من منطلق 
وهيئة(.  ومنظمة  أحتادا   23( املراقب  بصفة  العضوية 
وبعد إنضمام املالديف وجزر االقمر ونيجرييا يف اآلونة 
األخرية فان املساعي تبذل، واآلمال التزال معقودة علي 
واهلريسك  البوسنه  مثل  أخري  دول  برملانات  إنضمام 

وبروناي دارالسالم وكوسوفو وسورينام وأوزبكستان.
ومن أجل توسيع اجملال الذي يعمل فيه األحتاد هناك 
مسعي تقدمي طلب للحصول علي عضوية اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة بصفة املراقب. وندعو لتضافر جهود دول 

اجملالس األعضاء من أجل حتقيق هذه الغاية.
ومل تقتصر اجتماعات األحتاد علي اللقاءات الراتبة 
ألجهزته املختلفة بل عملنا علي عقد اجتماعات نوعية 
مثل مؤمتر الربملانيات املسلمات. وهناك طموح ملخاطبة 

شباب األمة االسالمية.
وعلي درب التطوير جيئ أخريا وليس آخرا، إجتماع 
األمناء العامني للمجالس األعضاء علي هامش الدورة 
هذا  يسفر  أن  املؤمل  ومن  األحتاد.  ملؤمتر  العاشرة 
العامني جتتمع بصفة  لألمناء  هيئة  قيام  األجتماع عن 
أداء مهمتني علي قدر عال من  منتظمة وتعمل علي 
األمهية ومها التعاون والتنسيق بني اجملالس املنضوية حتت 

راية األحتاد.
والشك أن هذه اجملالس متتلك كثريا من اخلربات يف 
املمارسة  ترسيخ  والعمل علي  والرقابة  التشريع  جماالت 
الدمييقراطية واحلكم الرشيد وتقوية األتصال باملؤسسات 
النظرية يف العامل وتعزيز احلوار بني احلضارات واألديان 
والثقافات وصوال إيل إقامة جمتمع إنساين تسود فيه قيم 
العدالة واحلرية والتسامح والتكافل والتعايش بني خمتلف 

أصناف البشر.

رئيس الربملان الرتكي معايل مجيل شيشك لـ )اجملالس(:

التنوع إثراء للتضامن االسالمي 

مجلة فصلية إلحتاد مجالس الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي

العدد السادس عشر
شتاء 2015

االفتتاحیة

المحتویات

ص.2
ص.5
ص.8

ص.10
ص.12
ص.14

ص.16
ص.17
ص.18
ص.20

ص.21
طالع ص 2

شيشك،  مجيل  السيد  معايل  دعا  “اجملالس”:  أنقرة 
رئيس اجمللس الوطين الرتكي الكبري إيل ترسيخ أسس التضامن 
احللول  واجياد  املشرتكة  القضايا  مواجهة  بغية  االسالمي 
نشرة  معه  أجرهتا  اليت  املقابلة  معاليه يف  هلا. وأكد  املناسبة 
“اجملالس” أن التنوع يف الرؤي بني مكونات العامل االسالمي 
جيب أن التكون عائقا لقيام التضامن االسالمي، بل هي 

مصدر ثروة وقوة للمسلمني.
وأوضح أن وجود 1.6 مليار مسلم ينتشرون يف )57( 
بلدا ذات أغلبيات مسلمة علي إمتداد مخس قارات يف العامل 
يفرز خصائص ثقافية وإقتصادية وأولويات لكل واحدة من 

تلك البلدان.
وعرب معاليه عن رؤيته لألسس اليت يتعني أن ينبين عليها 
التفاعل بني  زيادة  تتمثل يف  إهنا  التضامن االسالمي وقال 
الدول االسالمية، وترك باب احلوار مفتوحا، ونبذ العصبية، 
وتقوية التفاهم بني املسلمني حول حموري الوحدة والتضامن، 
مناقشة  عند  االعتبار  يف  واملساواة  العدالة  مفهوم  ووضع 
بعقل  والتحلي  هلا،  احللول  إجياد  إيل  وصوال  املشكالت 

مفتوح.
وأكد معايل السيد شيشك أن مؤسسية العالقات الثنائية 
واملتعددة األطراف بني الدول والنظر يف إنشاء آليات أكثر 
فاعلية ستسهم يف التغلب علي التحديات اليت تعرتض طريق 

توطيد أسس التضامن االسالمي.
الدبلوماسية  دور  عن  معاليه  املقابله حتدث  نفس  ويف 
هذه  إن  قائال  جديد  عاملي  نظام  تشكيل  يف  الربملانية 
الدبلوماسية متثل إحدي الوسائل لتحقيق التعارف والتقارب 
بني شعوب العامل. وأضاف أهنا تتيح الفرص ملعرفة بعضنا 

البعض ولتقاسم اخلربات واالجنازات واألهداف.

الرتويكا تطالب مبحاكمة 

اجملرمني األسرائيليني
للثالثية  طالب األجتماع األول 
مرتكيب  بتقدمي  لألحتاد  الرئاسية 
جرائم احلرب واجلرائم ضد األنسانية 
وجرائم األبادة اجلماعية األسرائيليني 
للعدالة الدولية. جاء ذلك يف ختام 
األجتماع الذي إستضافته طهران يف 
يوم 22 يوليو 2014 بدعوة كرمية 
الرجياين  علي  الدكتور  معايل  من 
االسالمي  الشوري  جملس  رئيس 

االيراين.
بالزام  األجتماع  طالب  كما 
تعويض  بدفع  الصهيوين  الكيان 
بسبب  واملتضررين  للضحايا  مادي 
عدوان  عن  النامجة  اخلسائر 
البين  وتدمري  غزة  علي  اسرائيل 
املزارع وقلع  واملنازل وجرف  التحتية 
األمني  األجتماع  ودعا  األشجار. 
مع  األمر  هذا  مبتابعة  لالحتاد  العام 

املنظمات واجلهات الدولية.

مقابلة مع رئيس الربملان الرتكي
املؤمتر العاشر لألحتاد 

اضواء علي الربملان العراقي
األجتماع األول للثالثية الرئاسية

اضواء علي الربملان البنغايل
االجتماع الثاين الثالثون للجنة 

التنفيذية
اضواء علي الربملان الغابوين

األجتماع الرابع للجنة فلسطني
األجتماع األستثنائي للجنة فلسطني

االجتماع التشاوري للمجموعة 
اإلسالمية

اخبار الربملانات
أنشطة األمني العام

طالع ص10
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اجمللس  رئيس  شيشك،  مجيل  السيد  معايل  تناول  »اجملالس«:  أنقرة 
الدول  جمالس  أحتاد  ملؤمتر  العاشرة  الدورة  ورئيس  الكبري  الرتكي  الوطين 
األعضاء يف منظمة التعاون االسالمي، العديد من املسائل احلساسة ذات 
األهتمام للمسلمني يف املستويات كافة. ومن أبرز هذه املسائل التحديات 
بني  والتضامن  هلا،  التصدي  وكيفية  االسالمي  العامل  تواجه  اليت  املاثلة 
املسلمني والعقبات اليت تعرتض سبيله وكيفية التغلب عليها، والدبلوماسية 
الثقافات  بني  واحلوار  جديد،  عاملي  نظام  تشكيل  يف  ودورها  الربملانية 
واألديان: األسس والشروط. جاءت األفكار واملفاهيم بشأن هذه املسائل 

يف إطار املقابلة اليت أجرهتا نشرة »اجملالس« مع معاليه...
فايل مضابط املقابلة:

الربملاين  العمل  من  املستفادة  األحتاد  جتربة  تقومون  كيف  »األحتاد«: 
االسالمي املشرتك؟

السيد شيشك: إن لقاء أعضاء الربملانات الذين ميثلون شعوهبم يف خمتلف 
أرجاء العامل، وتبادل اآلراء فيما بينهم يكتسب أمهية حيوية. ويف هذا السياق 
الدول  برملانات  أعضاء  عليه  جيتمع  منربا  باعتباره  األحتاد  علي  أمهية  أعلق 

االسالمية ويتبادلون فرح األجنازات واألحزان أيضا.
وإذا كان قد تسين للغرب أن يسيطر علي النظام العاملي يف هذا العصر 
فقد كان ذلك نتيجة مثابرته وقدرته علي العمل املشرتك. ولذا جيب علينا حنن 
أن حنسن من قدرتنا علي العمل واجلهد املشرتك وإتقان فن إختاذ القرار املشرتك 
بغية مضاعفة رفاهية الدول االسالمية، وترسيخ السالم واالستقرار يف منطقتنا 
االسالموفوبيا  وإزالة  الدولية  املنابر  يف  فعاله  بطريقة  مسموعة  أصواتنا  وجعل 
واملواقف املتعصبة واملعادية لالسالم واملسلمني. ومن أجل هذه الغاية يكتسب 

األحتاد املزيد من األمهية.
بني  فيما  فعالية  اكثر  وتنسيق  تعاون  ألقامة  مهمة  إمكانية  لألحتاد  إن 
برملاناتنا بغية إجياد حلول مشرتكة ملشاكلنا املشرتكة. بيد أن ذلك يتطلب أن 

يعمل األحتاد بكيفية أكثر فعالية.

»األحتاد«: ما هو السبيل لتطوير عمل األحتاد بغية حتقيق األهداف اليت 
أنشئ من أجلها؟

السيد شيشك: أوال جيب علينا أعتبار األحتاد مظلة مؤسسية.جيب علينا 
الصدد.  هذا  يف  األويل  املسألة  تكون  أن  جيب  فاملؤسسية  مبنهجية.  دعمه 
جيب عدم التقليل من وظيفة األحتاد جبعلها حمصورة فقط يف خطب تلقي يف 
اجليدة،  املمارسات  عن  البحث  املؤسسية جيب  حتقيق  أجل  ومن  املؤمترات. 
وإذا أقتضي احلال، اجراء دراسات مشرتكة مع اجلمعيات الربملانية واملنظمات 

الدولية األخري.
القرارات  نفس  أن  األحتاد جند  عن  الصادرة  القرارات  إيل  ننظر  ما  عند 
تصدر مرة تلو األخري يف كل عام. بيد أن هياكل العوملة السياسية واألقتصادية 
واألجتماعية الحتتمل فكرة »التكرار«. فنحن يف عامل يفرض عليك أن تواصل 

الركض حيت التظل جامدا يف مكانك.
وهبذا الفهم جيب علينا أن نتبين جداول أعمال أكثر ديناميكية. فاصدار 
قرارات وحده اليعين الشئ الكثري. من املهم تنفيذ القرارات ومتابعة تنفيذها.

األمر،  لزم  وإذ  باملؤسسية،  األحتاد  تقوية  جيب  الغاية  هذه  أجل  ومن 
دعمه بآليات فعالة. أعتقد أن عقد إجتماعات هلا جداول أعمال ديناميكية 
تتكون من بنود قليلة كفيل بأن يؤيت مثارا أكثر. كما ميكن أن تشمل الوصفة 
هذا  حول  تقارير  وتقدمي  للمتابعة  آليات  الصادرة  القرارات  لتنفيذ  بالنسبة 
املتابعة. ومن أجل تطبيق هذا األمر ميكن إنشاء آليات جديرة بالتنسيق مع 
منظمة التعاون االسالمي. باألضافة جيب علينا كدول أعضاء تقاسم املعرفة 
»مركز  بانشاء  األجتاه  هذا  يف  خطوة  خنطو  أن  وميكن  اجليدة.  واملمارسات 

مشرتك للمعلومات«.

االسالمي  العامل  تواجه  اليت  التحديات  أبرز  ماهي  رأيكم  يف  »األحتاد«: 
اليوم؟ وكيف ميكن التصدي هلذه التحديات؟

السيد شيشك: كلنا نشهد بأن مثة مشكالت راديكالية ضاربة جبذورها 
يف التاريخ وهتديدات جديده هتيمن علي العامل االسالمي. ولكنين أعتقد أن 
علينا تبين منهجية تتسم بالنقد الذايت والعمق لفهم جدلية بروز املشكالت أو 

الطريق املسدود الذي تصل إليه حلوهلا.
ليس من شك بأن أحد أكرب التحديات اليت تواجه العامل االسالمي يتمثل 
السياسية. ويف هذا اخلصوص فان من األمهية مبكان إدراك أن  النزاعات  يف 
خطر العنف الطائفي يتزايد يف كل يوم يسوده عدم التحرك ملعاجلة هذا العنف. 

رئيس الربملان الرتكي يتحدث لـ )اجملالس(: حلول مشرتكة ملشاكلنا املشرتكة
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إن من شأن هذه اخلالفات احليلولة دون قيام التضامن كما ينجم عنه ربط 
االسالم بالرعب والعنف. وملواجهة تقدمي االسالم بصورة سالبة تقع علي كل 
فرد ورجل دولة مسؤوليات جسام. إن فهم االسالم فهما كامال وإنتهاج القيم 
االسالمية وجتسيدها يف أفعال بديال عن الكلمات يعترب من العناصر املهمة 
يف تكوين هذا املسؤوليات. باألضافة إيل وجوب القيام جبهد مشرتك يسوده 

الوفاق والتشاور واحلرص علي إجناحه.
ومن التحديات أيضا التخلف وضآلة األجناز اللذين اليتناسبان مع تعداد 
تتناقض مع  التخلف  العامل. إن حالة  الذين يشكلون ثلث سكان  املسلمني 
أن  أمهية  أوكد  أن  وأود  املاضي.  االسالمي يف  العامل  اليت حققها  االجنازات 
عادلة  إقتصادية  نظم  وباقامة  مفتوح  بعقل  األقتصادية  التنمية  عملية  نباشر 
وفعاله علي ضوء هذا العملية للتغلب علي مشكلة التخلف. ومن الضروري 
أيضا وضع سياسات إقتصادية تأخذ يف احلسبان االحوال القطرية والتطورات 
وإقامة  االسالمي،  العامل  داخل  اخلربات  تبادل  وكذلك  العاملية،  األقتصادية 

روابط وصالت إقتصادية قوية.
وميثل إنعدام املساواة االجتماعية حتديات جيب التغلب عليها. وأود أن 
أشري هنا إيل أن عناصر مثل اجلنس والعقيدة والنوع االجتماعي تعترب مصادر 
للثروة وليس مدعاة النعدام املساواة. وكذلك فان عدم العدالة يف توزيع الدخل 
وعدم املساواة يف الوضع األجتماعي يؤديان إيل حدوث سخط اجتماعي يف 
ونالحظ  اجملاالت.  األداء يف مجيع  علي  سلبا  ينعكسس  مما  املتوسط  املدي 
أيضا  البلدان ولكنها موجودة  األجتماعية التوجد فقط يف بعض  التفرقة  أن 
يف العامل االسالمي. وأود أن أؤكد أن التوزيع غري العادل للدخل أو العنف 

الداخلي ال مكان هلما يف االسالم.
وملعاجلة هذه الفروقات فان من الضروري زيادة الوعي من خالل التعليم 
ومراجعة السياسات األجتماعية واألقتصادية آخذين يف االعتبار االمهية اليت 

يعلقها االسالم علي مبدأ العدالة.

»األحتاد«: التزال مسألة التضامن االسالمي تواجه بعض العقبات. ما هي 
يف رأيكم أهم تلك العقبات وكيف ميكن التغلب عليها؟ وما هي اخلطوات 

الضرورية ألقامة تضامن إسالمي علي أسس صحيحة ومتينة؟
ذات  بلدا   57 يف  ينتشرون  مسلم  مليار   1.6 هناك  شيشك:  السيد 

أغلبيات إسالمية علي إمتداد مخس قارات يف العامل. ولكل من هذه البلدان 
خصائص ثقافية وإقتصادية وأولويات ذاتية. وبالتايل فان من الطبيعي وجود 
والتباين جيب أن  التنوع  بيد أن هذا  املسائل.  تباينات يف األفكار يف بعض 
اليقف حجر عثرة يف طريق التضامن من أجل مواجهة مشكالتنا املشرتكة. إن 
زيادة التفاعل بني البلدان، وترك باب احلوار مفتوحا، والتخلي عن التعصب، 
وتقوية التفاهم حول الوحدة والتضامن، واحلفاظ علي رؤية العدالة واملساواة 
عند مناقشة املشكالت وإجياد احللول هلا، والتحلي بذهن مفتوحة جيب أن 
تقف  اليت  التحديات  ملواجهة  نتبعها  أن  يتعني  اليت  املنهجية  جوهر  تشكل 
واملتعددة  الثنائية  العالقات  مؤسسية  فان  أخري  ناحية  ومن  التضامن.  أمام 
اجلوانب بني الدول وحبث إجياد آليات اكثر فاعلية ستسهم يف التغلب علي 

هذه التحديات.

»األحتاد«: كيف ترون الدور الذي ميكن أن تقوم به الدبلوماسية الربملانية 
شعوب  جلميع  وفائدة  عدالة  أكثر  يكون  جديد  عاملي  نظام  تشكيل  يف 

العامل؟
بوسائل  الشعوب  بني  وااللتقاء  التعارف  حتقيق  ميكن  شيشك:  السيد 
كثرية. والدبلوماسية الربملانية واحدة من هذه الوسائل حيث أهنا تتيح الفرص 
الصدد  هذا  واالهداف. ويف  واالحزان  االفراح  وتقاسم  البعض  بعضنا  ملعرفة 
فان حتسني األعمال اليت تتم علي مستويات اجلمعيات الربملانية وجمموعات 
وجيب  حيوية.  أمهية  يكتسب  الدائمة  املتخصصة  واللجان  الربملانية  الصداقة 
أن اليقتصر التفاعل علي جمرد التعارف بل جيب أن يسهم يف مناقشة وحل 
زيادة  يف  بدور  تقوم  أن  للربملانات  ميكن  املفهوم  بذلك  املطروحة.  املسائل 
بالتايل من  تتأثر اجيابا  الربملانية وهي  الدبلوماسية  املتبادل من خالل  التفاهم 

هذا التفاهم املتبادل. 
والشخصيات  األعمال  رجال  بينهم  من  الفاعلني،  من  العديد  قام  لقد 
العالقات  بعملية صياغة  الربملانات  احلكومية وأعضاء  واملنظمات غري  البارزة 
الدولية. وكما حدث يف جماالت كثرية أخري فقد حلت اهلياكل ذات الفاعلني 

املتعددين حمل الفاعل املركزي املفرد واهلياكل اجلامدة السابقة.
من  الربملان  أعضاء  متكن  اليت  الربملانية  الدبلوماسية  فان  املقام  هذا  ويف 

مناقشة القضايا اليت اليبحثها الدبلوماسية التقليدية تتيح الفرص لذلك.

رئيس الربملان الرتكي يتحدث لـ )اجملالس(: حلول مشرتكة ملشاكلنا املشرتكة



اجملـالس العـدد السادس عشر  ديسمرب 2014 - يناير 2015 / صفـحة 4

 ولد معايل السيد مجيل شيشك يف يوزغات عام 1946.
 خترج من جامعة اسطنبول، كلية القانون يف العام 1971.

رئيسا  انتخابه  مت  سنوات  عشر  ملدة  القانون  ممارسة  بعد   
لبلدية يوزغات، مث نائبا عن يوزغات )الدورة التشريعيه 18(، 
ونائبا عن أنقرة )يف الدورات 20 و 21 و 22 و 23 و 

.)24
 باألضافة إيل واجباته يف خمتلف جلان اجمللس الوطين الرتكي 
الدستور  وجلنة  املصاحله  جلنة  يف  عضوا  معاليه  عمل  الكبري 
والتعاون  األمن  ملنظمة  الربملانية  اجلمعية  يف  الرتكية  واجملموعة 

يف أوروبا.
 تقلد منصب وزير دولة لفرتة قصرية ووزيرا للصحة يف احلكومة 
اليت شكلها السيد تورغوت أوزال )1983- 1989(. كما 
عمل وزير دولة يف حكومة السيد يلديرمي أكبولوت )1989- 

1991( ويف حكومة السيد مسعود يلماظ )1996(.
 بعد إنضمامه إيل حزب العدالة والتنمية تقلد السيد مجيل 

غل  عبدهلل  السيد  حكوميت  يف  العدل  وزير  منصب  شيشك 
)2002-2003( والسيد رجب طيب أردوغان )2003- 

.)2007
اليت أجريت يف 2007/6/22 مت  العامة  األنتخابات   يف 
نائبا برملانيا عن أنقرة وأصبح بذلك  انتخاب السيد شيشك 
عضوا يف الدورة التشريعية الثالثة والعشرين للمجلس الوطين 

الرتكي الكبري.
 عمل وزيرا للدولة ونائبا لرئيس جملس الوزراء وناطقا رمسيا يف 
احلكومة الرتكية رقم )60( برئاسة السيد رجب طيب أردوغان 

.)2011 -2007(
مجيل  السيد  انتخاب  مت   2011/7/4 يف   -
الرتكي  الوطين  للمجلس  والعشرين  اخلامس  الرئيس  شيشك 

الكبري وأعيد انتخابه يف 2013/7/2.
 السيد مجيل شيشك متزوج وله ثالثة من االبناء وثالثة من 

األحفاد.

رئيس اجمللس الوطين الرتكي الكبري

مجيل شيشك
آليات حامسة يف عملية جتسيد  الربملانات هي  باألضافة إيل ذلك فان 
إرادة الشعوب والسياسات، مبا يف ذلك السياسة اخلارجية. وميكن للربملانات 
أن تصبح اكثر اآلليات فعالية ملراقبة السياسة اخلارجية واليت كان ينظر اليها 
باعتبارها جماال جيب عدم التدخل فيه.كما أن املنظمات الدولية اليت تعمل 
وفق قرارات تصدر إيل جانب املؤسسات الربملانية ميكن أن تسهم لتكوين 
نظام دويل يكون أكثر دميقراطية. ويف وقت تثار فيه التساؤالت حول شرعية 
املنظمات الدولية فان من شأن مسامهة املنظمات الربملانية املساعدة يف جتسري 

العجز الذي يكتنف الشرعية.

»األحتاد«: ينظر إيل احلوار بني الثقافات واألديان بأعتباره جمديا للمجتمع 
يقوم  أن  ينبغي  اليت  والشروط  األسس  تتصور  املعاصر. كيف  األنساين 

عليها ذلك احلوار ليكون أكثر فعالية وفائدة؟
اجلماعات  أصبحت كل  شيشك:  السيد 
تسودها  دنيا  يف  البعض  بعضها  علي  تعتمد 
مجاعية  إرادة  تشكيل  الضروري  ومن  العوملة. 
إلتقاء  عملية  إيل  املتبادل  األعتماد  هذا  لتحويل 
تشمل خمتلف أرجاء العامل. ومن أجل هذه الغاية 
واملفاهيم  التعصب  مكافحة  الضروري  من  فان 

املغلوطة واالستقطاب. 
خمتلفة  دينية  إيل مجاعات  ينتمون  الذي  الناس  يكون  أن  املؤسف  من 
ولكن  اجلميع.  عليه  اليوافق  صداما  ذلك  أن  بيد  الصدام.  من  حالة  يف 
العدد،  قليلة  املتطرفه، وهي  التيارات  إستمرارها  ترغب يف  اليت  الصدامات، 
تؤثر لألسف علي األغلبية اليت تؤيد السالم واحلوار. وخصوصا فقد أصبح 
أنه  من  بالرغم  به  املرتبطة  السالبة  للصورة  نتيجة  فهمه  أسيئ  دينا  االسالم 
يف  مسؤولية  املسلمون  ويتحمل  السامية.  االخالقية  القيم  علي  دين حيض 
هذا الفهم املغلوط، ولكن اجلهود املبذولة من جانبنا تستطيع القضاء علي 

هذا الفهم.
إن املساعي اليت جيب أن يبذهلا العامل االسالمي الفشال مفهوم صدام 
عن  نتخلي  أن  جيب  أوال  معينة.  شروط  علي  تقوم  أن  يتعني  احلضارات 
التعصب يف مواقفنا جتاه من حناورهم، ويف بعض احلاالت جيب أن نعلي من 
مبادرة  فان  السياق  ثروة. ويف هذا  التنوع  بيننا ونعترب  املشرتكة  األمور  شأن 
حتالف احلضارات اليت ابتدعتها ونادت هبا تركيا واسبانيا حتظي بأمهية كبرية.
للعامل، وهذا  إنسانيا  مفهوما  يطرح  دينا شامال،  باعتباره  االسالم،  إن 

مفهوم يتطلب قبوال من الثقافات األخري. ويف هذا األطار فان وجود بيئة 
خالية من العنف والصراع سوف تساعد يف التعبري عن القيم اجلوهرية لألسالم 
وتقدم سلوكا مثاليا حلياة الناس وفقا لتعاليم االسالم. ونتيجة لذلك أعتقد أن 
هذه البيئة سوف تسهم يف تطوير احلوار بني الثقافات وإختاذ موقف مشرتك 

إزاء املشكالت املشرتكة.

»األحتاد«: ما هو يف رأيكم الدور الذي ميكن أن تقوم به الربملانات يف 
إيل  إستنادا  صحيحة  أقتصادية  سياسات  إعتماد  حنو  حكوماهتا  توجيه 
أحدث األجنازات العلمية والظروف احمللية؟ وخصوصا أن هلذه الربملانات 

عالقات عميقة مع شعوهبا ومتتلك معلومات أكثر عن األحوال احمللية.
السيد شيشك: كما ندرك مجيعنا فان السياسات األقتصادية الوطنية 
أكثر  عاملي  إقتصادي  هبيكل  مؤخرا  تأثرت  قد 
التغيري.  سريعة  تكنولوجية  وتطورات  ديناميكية 
بأمهيتها عند  احمللية التزال حتتفظ  ولكن األحوال 

صياغة السياسات األقتصادية.
الشخصية  أتصاالهتم  بفضل  للربملانيني،  وميكن 
بالناس، التعرف علي اهليكل األقتصادي واحتياجات 
دوائرهم ومشاكلها ومن مث التوصل إيل حلول فعالة 
وعملية. ويف هذا السياق فان الربملانيني، بأعتبارهم ممثلني يتمتعون مبعرفة عميقة 
بالظروف احمللية، هم عناصر بوسعها إطالع حكوماهتم والتأثري عليها يف جمال 

األمور اليت جيب أخذها يف احلسبان عند صياغة السياسات األقتصادية.
وكربملانيني فان واجبنا حنو املواطنيني يتمثل يف متابعة التطورات العاملية 
واطالع حكوماتنا عند وضع السياسات األقتصادية بأخذ هذه التطورات يف 
األعتبار ودجمها مع الظروف واملتطلبات الوطنية، واملسامهة يف تشكيل هذه 
السياسات. باألضافة إيل ذلك هناك واجبات مهمة تقع علي عاتق الربملانيني 
فيما خيص فحص السياسات األقتصادية يف إطار مناقشة السياسات اليت يتم 

تنفيذها بأموال الضرائب. 
باألضافة إيل ذلك أود القول بأن الثقة السياسية هي واحدة من الشروط 
املسبقة للنمو األقتصادي. وبالرغم من نوعية السوق الذي يعمل فيه األقتصاد 
إيل  األقتصادي  النمو  وحتويل  الفساد  وحماربة  السياسية  الثقة  تكريس  فان 
عملية تطوير من خالل إعتماد سياسات صحيحة، تقع ضمن مسؤوليات 
السياسيني والربملانيني الذين ميثلون الشعب والذين يقومون مبراقبة الوفاء هبذه 

املسؤوليات.

 حنو نظام دويل أكثر دمييقراطية وعدالة
 الدبلوماسية الربملانية جتسيد ألرادة الشعوب

 ضرورة العمل لعدم ربط االسالم باألرهاب والعنف
 »األحتاد« منرب مهم للعمل االسالمي املشرتك
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مناقشة 
قضايا 
إسالمية 
هامة

يف الدورة العاشرة 
ملؤمتر االحتاد:

املنعقد  والثالثني،  الثاين  اجتماعها  يف 
قامت  املغربية،  اململكة  يف  الرباط  مبدينة 
اللجنة التنفيذية لألحتاد بتحديث مشروعات 
من:  لكل  الثالث  األجتماع  أعمال  جداول 
اخلارجية،  والعالقات  السياسية  الشؤون  جلنة 
جلنة الشوؤن األقتصادية والبيئية، جلنة حقوق 
األنسان واملرأة واألسرة، جلنة الشؤون الثقافية 
واألديان. كما  احلضارات  وحوار  والقانونية 
عشرة  السابعة  الدورة  حتديث  علي  عملت 
ملؤمتر  العاشرة  والدورة  لألحتاد  العامة  للجنة 

التحاد.
أعمال  جدول  مشروع  اللجنة  ووضعت 
املسلمات.  الربملانيات  ملؤمتر  الرابعة  الدورة 

كل ذلك علي النحو التايل:

السياسية والعالقات  الشؤون  لجنة 
الخارجية

تنفيذ  و  متابعات  من  مت  ما  استعراض   
للقرارات والتوصيات اليت اختذهتا اللجنة:

الفلسطينية  القضية  و  الشريف  القدس   
واألراضي احملتلة يف سوريا ولبنان.

األمم  مظلة  حتت  اإلرهاب  مكافحة   
الشرعي  احلق  على  التأكيد  وإعادة  املتحدة 

يف مقاومة االحتالل والعدوان اخلارجي. 
 رفض مجيع انواع العقوبات املفروضة على 

أي من البلدان اإلسالمية.
جلميع  واملتوازنة  واملتساوية  الثابتة  احلقوق   
التقنيات  على  احلصول  حرية  يف  الشعوب 
احلديثة وحرية استخدامها لألغراض السلمية.

بكاملها  األوسط  الشرق  منطقة  جعل   
منطقة خالية من مجيع أسلحة الدمار الشامل 

وخصوصا األسلحة النووية دون استثناء.
السودان  يف  االجيابية  التطورات  متابعة   
الوطين  واحلوار  السالم  بناء  جهود  دعم  و 

والدميقراطية.
 الوضع يف الصومال.

 دراسة الوضع يف مايل و الدول اجملاورة هلا.
 الوضع يف قربص.

الغربية  تراقيا  الرتكية يف   وضع األقلية اإلسالمية 
دوديكانيز  ومسلمي 

 التضامن مع االقليات املسلمة يف العامل )جامو 
و كشمري، ميامنار، جنوب الفليبني و...( 

اجلبلية   باغ  قرة  ملنطقة  ارمينيا  احتالل  النظر يف   
األذربيجانية.

البلدان  بني  الدخول  تأشرية  إجراءات  تسهيل   
اإلسالمية.

والبيئية االقتصادية  الشؤون  لجنة 
 استعراض ما مت من متابعات و تنفيذ للقرارات 

والتوصيات اليت اختذهتا اللجنة
االقتصادية: الشؤون 

احلواجز  وختفيض  التجاري  التبادل  زيادة   
منظمة  يف  األعضاء  الدول  بني  فيما  اجلمركية 

التعاون االسالمي
 مواجهة العقوبات األحادية واملتعددة األطراف 
على شعوب الدول األعضاء، املفروضة عليها تلك 

العقوبات
التصدي  اجل  من  الدويل  الربملاين  التعاون   
للكوارث الطبيعية، خصوصًا يف إطار تقدمي اإلغاثة
 تفعيل ودعم املؤسسات االقتصادية النشطة يف 

جمال التنمية يف العامل اإلسالمي. 
البيئة:

 قضايا البيئة والتنمية املستدامة
الساحل  بلدان  يف  والسيما  التصحر  مكافحة   

االفريقي
املائية يف  املوارد  على  احلفاظ  التعاون يف جمال   

الدول األعضاء
 محاية البيئة ومكافحة التغيري املناخي.

 مكافحة جفاف حبرية تشاد.
 معاجلة الديون اخلارجية للدول اإلسالمية

اجملالس  بني  فيما  والتقين  العلمي  التعاون   
األعضاء يف االحتاد

لجنة حقوق اإلنسان والمرأة واألسرة 
 استعراض ما مت من متابعات و تنفيذ للقرارات 

والتوصيات اليت اختذهتا اللجنة:
حقوق اإلنسان:

حول  اإلقليمية  و  الدولية  املنابر  يف  التنسيق   
اجملالس  دول  بني  فيما  اإلنسان  حقوق  قضايا 

األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.
شؤون املرأة:

يف  التنمية  جوانب  مجيع  يف  املرأة  دور  تعزيز   
الدول األعضاء يف االحتاد.

 احليلولة دون استغالل املرأة يف الرتويج السلعي.
مؤمترات  يف  املشاركة  الوفود  يف  املرأة  مشاركة   

االحتاد.
األسرة:

 تعزيز مكانة الشباب يف العامل اإلسالمي.
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 رعاية الطفل و محايته يف العامل اإلسالمي.
 دور الربملانات اإلسالمية يف تعزيز الصحة 
يف  االعضاء  الدول  بني  فيما  األساسية 

األحتاد.
تواجهها  اليت  احلضانة  مشكالت  حل   

العائالت املسلمة املهاجرة يف أوروبا.

الثقافية والقانونية وحوار  الشؤون  لجنة 
الحضارات واألديان

تنفيذ  و  متابعات  من  مت  ما  استعراض   
للقرارات والتوصيات اليت اختذهتا اللجنة:

والقانونية: الثقافية  الشؤون 
اإلسالمي  الثقايف  املوروث  محاية  متابعة   
غري  البلدان  يف  الوقفية  و  الدينية  واملؤسسات 

اإلسالمية.
 تشجيع تدريس اللغة العربية لطالب الدول 

الناطقة بغريها. اإلسالمية 
املعامل  و  اآلثار  و  األقصى  املسجد  محاية   
من  فلسطني  يف  املسيحية  و  اإلسالمية 

اإلسرائيلية. التهديدات 
 محاية املقدسات يف الدول اإلسالمية.

املبذولة  للجهود  العامة  األمانة  استعراض   
املراقب  صفة  على  للحصول  االحتاد  لسعي 

لدى منظمة األمم املتحدة.
العمال  حقوق  حلماية  قانوين  إطار  وضع   
حبقوقهم  والعناية  أسرهم  وأفراد  املهاجرين 

وخاصة النساء منهم.
األعضاء  للدول  اإلنساين  العون  تقدمي   

املستضيفة لالجئني من الدول اجملاورة.
حوار احلضارات واألديان:

 تعزيز احلوار بني احلضارات مع تركيز خاص 
القيم  ضد  الغربية  احلمالت  مواجهة  على 

اإلسالمية
 تعزيز مبادرة حتالف احلضارات

الربملانات  تبذهلا  اليت  اجلهود  متابعة   
السريع  التنفيذ  لضمان  اإلسالمية  واحلكومات 
لقرار األمم املتحدة الذي رعته منظمة التعاون 
والتنميط  التعصب  مكافحة  بشأن  اإلسالمي 
على  والتحريض  والتمييز  والوصمة  السليب 
أساس  على  االشخاص  ضد  وارتكابه  العنف 

الدين أو املعتقد.
مستدام  حوار  إلقامة  املبذولة  اجلهود  دعم   

بني الربملانات اإلسالمية والربملانات الغربية.

اللجنة العامة التحاد مجالس الدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل.
 تقرير األمني العام.

اجملموعتني  من  الرئيس  نائيب  انتخاب   
األفريقية والعربية وانتخاب املقرر.

التنفيذية  اللجنة  تقريري  واعتماد  دراسـة   
و  الثالث  و  والثالثني  الثاين  الجتماعيها 

وملحقاهتما الثالثني 
الشؤون املالية:

 اعتماد الوثائق املالية التالية:
املسامهات  وبيان  املالية  للبيانات  ملخص   o
املستلمة خالل الفرتة من 1 يناير 2014 حىت 

23 ديسمرب 2014. 
o اعتماد الوثائق املالية التالية:-

عام  املالية عن حسابات  الرقابة  تقرير جلنة   -
.2014

- امليزانية املقرتحة للسنة املالية 2015.
التنظيمية: املسائل 

ومبشاركة  املؤمتر  مقرر  برئاسة  جلنة  تشكيل   
األربعة  الدائمة  املتخصصة  اللجان  مقرري 
اخلتامي  البيان  لصياغة  العضوية  مفتوحة 

للمؤمتر.
جملس  من  املقدم  االحتاد  عضوية  طلب   
)نيجرييا  االحتادية  نيجرييا  جبمهورية  النواب 
التعاون  منظمة  يف  العضوية  عضوكامل 
أوصت  الذي  العام 1986(  منذ  اإلسالمي 

التنفيذية اللجنة  عليه 
الدورة  أعمال  جدول  مشروع  حتديث   

العاشرة ملؤمتر األحتاد.
للجنة  عشرة  السابعة  الدورة  تقرير  اعتماد   

العامة لالحتاد.
 ما يستجد من أعمال.

الدورة العاشرة لمؤتمر اتحاد مجالس 
الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

 انتخاب أعضاء هيئة املكتب كما يلي:
- نائب الرئيس ) من اجملموعة العربية (.
- نائب الرئيس)من اجملموعة األفريقية(.

- املقرر
 اعتماد جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة 

العاشرة ملؤمتر األحتاد.

 تقرير األمني العام.
املقدم  االحتاد  املصادقة على طلب عضوية   
االحتادية  نيجرييا  جبمهورية  النواب  جملس  من 
)نيجرييا عضوكامل العضوية يف منظمة التعاون 

اإلسالمي منذ العام 1986(.
 كلمات رؤساء الوفود.

 املصادقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون 
منظمة  يف  األعضاء  الدول  جمالس  احتاد  بني 
التعاون اإلسالمي ومنظمة التعاون اإلسالمي.
للجنة  عشرة  السابعة  الدورة  تقرير  اعتماد   

العامة لالحتاد.
الدائمة:  اللجان املتخصصة 

 دراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارات 
املقدمة من: 

السياسية  الشؤون  للجنة  الثالث  االجتماع   -
اخلارجية. والعالقات 

- االجتماع الثالث للجنة الشؤون االقتصادية 
والبيئة.

اإلنسان  حقوق  للجنة  الثالث  االجتماع   -
واملرأة واألسرة. 

الثقافية  الشؤون  للجنة  الثالث  االجتماع   -
والقانونية وحوار احلضارات واألديان.

املتفرعة:  األجهزة 
 دراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارات 

املقدمة من: 



صفـحة 7 / ديسمرب 2014 - يناير 2015اجملـالس العـدد السادس عشر 

- االجتماع الرابع و اخلامس للجنة فلسطني.
- االجتماع الرابع ملؤمتر الربملانيات املسلمات.

التنظيمية: الشؤون 
لعام  لالحتاد  العامة  اللجنة  أعضاء  ترشيح   

.2015
 ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية لالحتاد لعام 

.2015
الدائمة  املتخصصة  اللجان  أعضاء  ترشيح   

التالية لعام 2015:
العالقات  و  السياسية  الشؤون  جلنة   -

اخلارجية.
- جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة.

- جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة.
وحوار  والقانونية  الثقافية  الشؤون  جلنة   -

احلضارات واألديان.
احلادية  الدورة  انعقاد  ومكان  زمان  حتديد   

عشرة ملؤمتر االحتاد.
 حتديد موعد ومكان انعقاد االجتماع الرابع 

و الثالثني للجنة التنفيذية لالحتاد.
 إعتماد التقرير اخلتامي للدورة العاشرة ملؤمتر 

االحتاد 
اخلتامي  والبيان  اسطنبول  إعالن  إعتماد   

للمؤمتر.
 ما يستجد من أعمال.

البرلمانيات  لمؤتمر  الرابع  الدورة 
المسلمات

 انتخاب أعضاء هيئة املكتب كما يلي: 
- رئيسة املؤمتر.

- نائبة الرئيسة من اجملموعة األفريقية.
- نائبة الرئيسة من اجملموعة العربية. 

- املقررة.
 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل.

 كلمة األمني العام.
التقدم  حول  الثالث  املؤمتر  مكتب  تقرير   
احملرز يف تنفيذ إعالن طهران ملؤمتر الربملانيات 

املسلمات.
 موعد ومكان عقد املؤمتر القادم للربملانيات 

املسلمات.
املشكالت  حل  يف  النساء  قدرات   

والنزاعات.
مناطق  يف  والطفل  املسلمة  املرأة  محاية   
فلسطني  يف  وخباصة  والنزاعات  االحتالل 

والبلدان األخرى اليت تعاين من النزاعات.
واالطفال  النساء  العنف ضد  منع حدوث   
التجارية  الدعايات  يف  املرأة  استغالل  وعدم 

الرخيصة. 
 ما يستجد من أعمال.

مشروع جدول أعمال اجتماع للجنة 
لتنفيذية  ا

 اعتماد جدول األعمال و برنامج العمل. 
 تقرير األمني العام لالحتاد.

الصادرة عن االحتاد  القرارات  تنفيذ  متابعة   
بشكل عام.

جملس  من  املقدم  االحتاد  عضوية  طلب   
)نيجرييا  االحتادية.  نيجرييا  جبمهورية  النواب 
التعاون  منظمة  يف  العضوية  عضوكامل 

اإلسالمي منذ العام 1986(.
التفاهم  مذكرة  على  بالتصديق  التوصية   
بشأن التعاون بني احتاد جمالس الدول األعضاء 
التعاون  التعاون اإلسالمي ومنظمة  يف منظمة 

اإلسالمي.
الدائمة-: اللجان املتخصصة 

االجتماع  أعمال  جدول  مشروع  حتديث   
الثالث -:

o جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية. 
o جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة. 

o جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة.
حوار  و  والقانونية  الثقافية  الشؤون  جلنة   o

احلضارات واألديان.
املتفرعة: األجهزة 

 حتديث مشروع جدول أعمال:
o االجتماع اخلامس للجنة فلسطني.
o املؤمتر الرابع للربملانيات املسلمات.

الدورة  أعمال  جدول  مشروع  حتديث   
السابعة عشرة للجنة العامة لالحتاد.

الدورة  أعمال  جدول  مشروع  حتديث   
العاشرة ملؤمتر االحتاد.

والثالثني  الثالث  االجتماع  تقرير  اعتماد   
التنفيذية لالحتاد. للجنة 
 مايستجد من أعمال

مشروع جدول اعمال لجنة فلسطين
 اعتماد جدول االعمال.

 كلمة األمني العام لالحتاد.
الساحة  يف  التطورات  آخر  استعراض   

لفلسطينية: ا
املسجد  على  الصهيونية  االعتداءات   -

األقصى و اجلهود املبذولة حلمايته.
للجنة  السادس  االجتماع  ومكان  موعد   

فلسطني. 
 اعتماد تقرير اللجنة.
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التشريعية  السلطة  هو  العراقي  النواب  جملس 
 320 مقعدا،   328 من  ويتكون  العليا  والرقابية 
عدد  حسب  احملافظات  على  توزع  منها  مقعد 

سكاهنا و 8 مقاعد كوتا االقليات

الحياة الديمقراطية بعد العام 2003 ولغاية 
اليوم:

ُعدانتخاب اجلمعية الوطنية اليت انبثقت عنها 
احلكومة العراقية االنتقاليةاول عملية اقرتاع ميارسها 
الدستور  على  التصويت  وبعد  العراقي،  املواطن 
 2005 أكتوبر   15 يف  مت  الذي  الدائم  العراقي 
 275 اختيار  كان  هذااألنتخاب  من  والغرض 
عضوا يف الربملان العراقي ليقوموا بدورهم بتشكيل 
وقد  سنوات،  أربع  ملدة  السلطة  حكومةتتوىل 
اجريت االنتخابات النيابية الثانية يف العام2010 
العام  يف  ثالثة  لدورة  الربملانية  االنتخابات  وتبعها 

2014

قائمة رؤساء مجلس النواب 
1- حممود املشهداين، 2006- 2008

2- اياد السامرائي، 2009- 2010
3- حممد فؤاد معصوم، 14/ 6/ 2010 -  

2010/11 /10
4- اسامة النجيفي، 2010 - 2014

5- سليم اجلبوري،2014- اىل االن

المجلس: مكتب 
الرئيس: الدكتور سليم اجلبوري

النائب األول: الشيخ د. مهام باقر محودي
نائب الرئيس: ئارام الشيخ حممد

املقررين: نيازي معمار اوغلو - عماد يوخنا 
ياقو يوحنا

االمني العام: إياد نامق جميد

اللجان:
العـــــــالقــــــات اخلـــــارجية 1 - جلــــنة 

2 - جلـــنة االمـــــــن و الدفـــــــــــــاع 

الـــــقــــــــانونـيــة     اللجــــــــــــنـة   -  3
4 - جلنـة النــفط و الطاقة

النــــزاهـة 5 - جلــــنــــــــة 
املــــــــــالـيـــــــة اللـــــجـــنة   -  6

7 - اللجنة االقتصادية و االستثمار
التـــــربيـــة 8 - جلــــنـــــة 

9 - جلــــــــنـة الصــحـــة و البيـــئة
10 - جلـــــــنـــة اخلــــــدمـــــات و االعمار

11 - جلنة االقاليم واحملافظـــــات
12 - جلــــنـــــة حقـــــــوق االنـســـــــــان 

13 - جلنة الثقافة و االعالم 
14 - جلنة االوقــــاف والشوؤن الدينية 

15 - جلنـــة املرحلني و املهجرين  
16 - جلــنة الزراعة واملياه    

17- جلنة املصاحلة الوطنية واملسائلة
الضحايا والسجنـــاء  الشهداء و  18 - جلنة 

السياسني    
19 - جلــــــنة الشبـــاب والــريــاضـة

20 - جلنة املـــرأة و االســــرة و الطفولــــة
21 - جلــــنة مؤسسات اجملتمــع املـــدين 

التطوير  و  االعضــــاء  شوؤن  جلنة   -  22
الربملاين   

23 - جلنــــة العشـــــــائر    

يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:

حملة من الربملان العراقي
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رئيس جملس النواب العراقي 
الدكتور سليم عبدهللا

أمحد اجلبوري

حمل وتاريخ الوالدة: ولد يف يوم 12 آب 1971 يف 
قضاء املقدادية يف حمافظة دياىل.

التحصـــيل الدراسي: 
القانون عن  املاجستري يف  حصل على شهادة   

رسالته املوسومة: )الشركة الفعلية دراسة مقارنة(.
 حيمل شهادة الدكتوراه يف القانون عن أطروحته 
املوسومة: )محاية معلومات شبكة اإلنرتنت، دراسة 

قانونية(.
 عمل مدرسًا يف كلية احلقوق يف جامعة النهرين 

و جامعة دياىل.
محورايب  جملة  يف  التحرير  رئيس  منصب  شغل   
القضاء  مجعية  تصدرها  اليت  القانونية  للدراسات 

العراقي.
نشاطه السياسي والربملاين

 شغل منصب مدير مفوضية االنتخابات املستقلة 
يف العراق يف حمافظة دياىل ملدة شهر.

 عضو جلنة صياغة الدستور العراقي وجلنة إعادة 
النظر فيه عام 2005.

 عضو يف جملس النواب العراقي منذ عام 2005 
عن جبهة التوافق العراقية وناطقها الرمسي، وشغل 
يف هذه الدورة نائب رئيس اللجنة القانونية الربملانية.
 2010 عام  العراقي  النواب  جملس  يف  نائب   
وشغل خالهلا رئاسة جلنة حقوق االنسان الربملانية.
 عضو يف احلزب اإلسالمي العراقي ونائب أمينه 

العام منذ عام 2011.
 فاز يف إنتخابات 2014 عن قائمة دياىل هويتنا 

وتسنم منصب رئيس الربملان يف 2014/7/14.
املنصب احلـــــايل: 

رئيس جملس النواب العراقي للدورة الثالثة 2014.

24 - جلنة التعليم العايل  
25 - جلنة السياحة و االثار  

26 - جلنة العمل و الشؤون االجتماعية

مستشارو مجلس النواب 
خاصة  بدرجة  النواب  جملس  مستشارو   
جهة  اعلى  وهم  وزارة،  وكيل  درجة  )أ(  عليا 
اجمللس  برئاسة  يرتبطون  اجمللس  يف  استشارية 
توجيهات  وفق  مهامهم  وميارسون  مباشرة 
هيئة  اىل  خدماهتم  ويقدمون  اجمللس  رئاسة 
التقارير  وإعداد  ونوابه  اجمللس  وجلان  الرئاسة 
والدراسات والبحوث اليت تتعلق بأعمال اجمللس 
واختصاصاته وأي مهام أخرى ُتكّلفهم هبا هيئة 

الرئاسة ويف اجملاالت اآلتية:
املستشار  خالل  من  السياسي  اجملال   -  1

السياسي.
املستشار  خالل  من  القانوين  اجملال   -  2

القانوين.
خالل  من  والتطوير  البحث  جمال   -  3

مستشار البحث والتطوير.
4 - جمال التشريع من خالل مستشار شؤون 

التشريع.
خالل  من  املعلومات  تكنلوجيا  جمال   -  5

مستشار العلوم والتكنلوجيا.
6 - اجملال املايل من خالل املستشار املايل.

املستشار  خالل  من  الربملاين  اجملال   -  7
القانوين للشؤون الربملانية.

خالل  من  اخلارجية  العالقات  جمال   -  8
مستشار العالقات اخلارجية.

9 - اجملال االقتصادي من خالل املستشار 
االقتصادي.

10 - اجملال االعالمي من خالل املستشار 
االعالمي.

االنتخابات التشريعية العراقية 2014
االنتخابات الربملانية العراقية، 2014: 

االنسحاب  منذ  برملانية  انتخابات  أول  هي 
وثالث   ،2011 عام  العراق  من  األمريكي 
عام  للعراق  األمريكي  الغزو  منذ  انتخابات 
وتيارًا  حزبًا   277 من  أكثر  وتنافس   .2003
عراقيا على 328 مقعدًا يف الربملان العراقي. وقد 
جرت االنتخابات يف 30 إبريل 2014 ويف 18 
حمافظة عراقية مبا فيها األنبار. وقد استثنيت حمافظة 
االنتخابات  إجراء  من  الكرمة  ومدينة  الفلوجة 
فيها. بلغت نسبة االقرتاع يف االنتخابات أكثر من 
60% مبا يشكل أكثر من 12 مليون ناخب ممن 
النهائية  النتيجة  ُأعلنت  وقد  التصويت.  هلم  حيق 

لالنتخابات يف 19 مايو 2014.
النتائج:

ائتالف دولة القانون - 95 مقعدا 
التيار الصدري كتلة االحرار - 34 مقعدا 

ائتالف املواطن اجمللس االعلى - 31 مقعدا
ائتالف متحدون لالصالح - 28 مقعدا 

ائتالف الوطنية - 21 مقعدا 
االحتاد الوطين الكردستاين - 21 مقعدا 

احلزب الدميقراطي الكردستاين - 25 مقعدا 
ائتالف العربية - 10 مقاعد 

 9  - )كوران(  الكردستاين  التغري  حزب 
مقاعد 

حزب الفضيلة والنخب -6مقاعد.
أئتالف االصالح الوطين -6مقاعد.

دياىل هويتنا - 5 مقاعد 
أئتالف العراق -5 مقاعد.

األحتاد االسالمي الكردستاين -4مقاعد.
التحالف املدين الدميقراطي - 3 مقاعد

آخرون - 19 مقعدا
اجملموعة االسالمية الكردستانية - 3 مقاعد. 
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بدعوة كرمية من معايل الدكتور علي الرجياين، رئيس جملس الشورى 
الدول  جمالس  احتاد  ملؤمتر  التاسعة  الدورة  رئيس  اإليراين،  اإلسالمي 
األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، انعقد مبدينة طهران – اجلمهورية 
للتداول  لالحتاد  الرئاسية  للثالثية  األول  االجتماع  اإليرانية،  اإلسالمية 
حول »الوضع يف فلسطني والعدوان على غزة« يف يوم 22 يوليو 2014.
فلسطني،  مايل،  ايران،  من:  جمالس كل  رؤساء  األجتماع  حضر 
من  متثل كل  برملانية  فود  إيل  باألضافة  تركيا،  سوريا،  السودان،  قطر، 

اجلزائر، الكويت، لبنان، ماليزيا، سلطنة عمان وباكستان.
افتتح االجتماع معايل الدكتور علي الرجياين، مث تاله معايل األمني 
ذلك  بعد  وحتدث  قليج  إرول  حممود  الدكتور  الربوفسور  لالحتاد  العام 
معايل الدكتور الفاتح عز الدين املنصور، رئيس اجمللس الوطين السوداين 
عضو الثالثية الرئاسية. مث حتدث معايل السيد ايساكا سيدي يب رئيس 

اجلمعية الوطنية يف مجهورية مايل وعضو الثالثية الرئاسية. 
مث أعقب ذلك كلمات ومداخالت أصحاب املعايل رؤساء اجملالس 

ورؤساء الوفود.
ويف ختام املناقشات أصدرت الثالثية الرئاسية البيان اآليت نصه: 

حتت  الفلسطيين  الشعب  يعيشها  اليت  احلساسة  الظروف  أن   -1
و  برملاناهتم  و  املسلمني  مجيع  على  تستوجب  الصهيوين،  الكيان  نري 
حكوماهتم - بغض النظر عن املذهب أو العرق – أن يضعوا خالفاهتم 
القضية  هي  اليت  الفلسطينية  القضية  ملناصرة  مجيعهم  يتحدوا  و  جانبا 
احملورية هلم مجيعا و مساعدة الشعب الفلسطيين جبميع الوسائل املمكنة.

2- نعترب عدوان الكيان الصهيوين على قطاع غزة دليال قاطعا على 
اإلبادة اجلماعية واملظامل واخلراب املتعمد للبىن التحتية حيث أسفر عن 
و  والشيوخ  والنساء  االطفال  من  العزل  املواطنني  من  املئات  استشهاد 

العبادة  املنازل و دور  جرح و فقد االالف باالضافة اىل تدمري مئات 
احلاجات  وفقدان  املستشفيات  و  واملدارس  العامة  اخلدمات  مراكز  و 
الضرورية للمواطنني من غذاء ودواء وماء وكهرباء االمر الذي يستدعي 
هذه  مرتكيب  مبعاقبة  املطالبة  و  االجرامي  العمل  هبذا  بشدة  التنديد 
اليت تقرتفها اسرائيل لألسف يف ظل صمت  اجلرائم يف حق االنسانية 

اجملتمع الدويل و دعم الواليات املتحدة األمريكية الفاضح هلا.
3- ندين إرهاب الدولة الذي متارسه إسرائيل جبميع أشكاله مبا يف 
ذلك القتل والعقاب و اإلبادة اجلماعية واملظامل و االعتقاالت و نطالب 
اجلاد الطالق  بالعمل  الدويل  الربملاين  االحتاد  خاصة  الدولية  املنظمات 
اجمللس  نواب  فيهم  مبن  الفلسطينيني  واملعتقلني  األسرى  مجيع  سراح 
التشريعي الفلسطيين و على رأسهم الدكتور عزيز الدويك رئيس اجمللس.

جرائم  و  اإلنسانية  ضد  اجلرائم  و  احلرب  جرائم  أن  نؤكد   -4
اإلسرائيليون  والعسكريون  السياسيون  يرتكبها  اليت  اجلماعية  اإلبادة 
الربي  العسكري  العدوان  ذلك  يف  مبا  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  يف 
اإلدارية  واالعتقاالت  واالستيطان  والتهويد  اجلوية  والغارات  والبحري 
و  الدويل  اإلنسان  قانون  و  الدويل  للقانون  انتهاكات صارخة  تشكل 
خرق متعمد لقرارات االمم املتحدة ذات الصلة و ندعو اجملتمع واألسرة 
االنتهاكات  هذه  ايقاف  و  الدانة  مسؤولياهتا كاملة  لتحمل  الدولية 

بشكل فوري.
الشعب  مقاومة  اشكال  جلميع  دعمنا  كامل  عن  نعلن   -5
االحتالل  مقاومة  أن  حيث  احملتل،  الصهيوين  الكيان  ضد  الفلسطيين 

تعترب حقا شرعيا جلميع الشعوب الرازحة حتت االحتالل. 
6- نعترب احلصار املفروض على الشعب الفلسطيين و خاصة على 
ندعو إىل  اإلنسان، و  وانتهاكا فاضحا حلقوق  قطاع غزة وصمة عار 

يف االجتماع األول للثالثية الرئاسية لالحتاد 

املطالبة بتقدمي جمرمي احلرب األسرائيليني للعدالة الدولية
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رفعه فورا و فتح مجيع املعابر الربية خاصة 
معرب رفح، و متكني سكان غزة كذلك من 
إعادة تشغيل ميناء غزة البحري و مينائها 

اجلوي.
7- نظرا لتفاقم األوضاع اإلنسانية يف 
قطاع غزة و ارتفاع حجم اجلرائم الصهيونية 
املصرية  احلكومة  من  نطلب  فيها، 
املساعدات  ايصال  االستعجال يف تسهيل 

اإلنسانية إىل غزة عن طريق معرب رفح.
خباصة  و  الدويل  اجملتمع  نطالب   -8
التابعة  جبنيف  اإلنسان  حقوق  مفوضية 
املدين  اجملتمع  وتنظيمات  املتحدة  لألمم 
بالعمل اجلاد والتعاون املثمر لتوفري احلقوق 

املشروعة للمواطن الفلسطيين ملمارسة حياته الطبيعية حبرية – أسوة ببقية 
الشعوب احلرة يف العامل - يف الزراعة والفالحة والصناعة والصيد البحري 

يف حدود مياه فلسطني اإلقليمية.
9- نرحب باملصاحلة الوطنية الفلسطينية و تشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية حيث أن وحدة الشعب الفلسطيين هي الضمان احلقيقي لنيل 
حقوقه املشروعة يف حترير كامل ترابه و إقامة دولته املستقلة و عاصمتها 

القدس.
نستنفر وهنيب جبميع الشعوب واحلكومات يف فضاء منظمة   -10
التعاون اإلسالمي إىل دعم صمود الشعب الفلسطيين ماديا ومعنويا و 

اعالميا و دبلوماسيا وسياسيا.
نطالب بتقدمي مرتكيب جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية و   -11
جرائم اإلبادة اجلماعية اإلسرائيليني للعدالة الدولية، جبانب الزام الكيان 
الصهيوين بالتعويض املادي للضحايا واملتضررين من اخلسائر الناجتة عن 
و  االشجار  وقلع  املزارع  و جرف  واملنازل  التحتية  البىن  بتدمري  عدوانه 

نكلف أمني عام االحتاد مبتابعة ذلك مع املنظمات واجلهات الدولية.
الوطين  اجمللس  رئيس  الزعنون  سليم  السيد  معايل  يكلف   -12
وصول  لتأمني  االحتاد  يف  األعضاء  باجملالس  باالتصال  الفلسطيين 

مع  والتنسيق  املصرية  املوانئ  و  األراضي  إىل  والطبية  العينية  مساعدهتا 
مجهورية مصر العربية لتسهيل و استعجال وصول هذه املساعدات إىل 

قطاع غزة عرب معرب رفح.
بعدل  مسؤولياهتا  حتمل  إىل  قاطبة  العامل  حكومات  ندعو   -13
و شفافية يف حكمها على العدوان اهلمجي الذي تشنه إسرائيل على 
املواطنني العزل يف فلسطني احملتلة بعدم مساواهتا ملا حيدث من قتل و 
وهو  والضحية  اإلسرائيلي  االحتالل  هو  و  اجلالد  بني  وتشريد  دمار 

الشعب الفلسطيين االعزل.
واالعالمية  والثقافية  السياسية  التحركات  أمهية  على  نؤكد   -14
املبارك »اليوم  املسريات يف اجلمعة األخرية من شهر رمضان  تنظيم  و 
العام  الرأي  حلشد  اهلادفة  الفلسطينية  القضية  لدعم  للقدس«  العاملي 
االعزل السرتداد حقوقه  الفلسطيين  الشعب  ملؤازرة  واإلسالمي  العاملي 
املسلوبة. و حنيي يف هذا املقام روح مساحة االمام الراحل اخلميين لدعمه 

غري احملدود للقضية الفلسطينية والقدس الشريف.
و  األسرى  مع  تضامنا  و  اجلرحى  و  الشهداء  لدماء  وفاء   -15
نعلن  اجملرم،  اإلسرائيلي  العدوان  املقاومة ضد  لروح  ازكاء  و  املفقودين 
يوم اجلمعة 27 رمضان 1435 املوافق لتاريخ 25 يوليو 2014 يوم 
حداد عام يف مجيع دول اجملالس االعضاء 

يف منظمة التعاون اإلسالمي.
تقديرنا  و  إشادتنا  عن  نعرب   -16
اجلمهورية  هبا  تقوم  اليت  املتواصلة  للجهود 
اإلسالمية اإليرانية لنصرة و مؤازرة القضية 
الفلسطينية. كما نعرب عن فائق الشكر و 
االمتنان جمللس الشورى اإلسالمي اإليراين 
رئيس  الرجياين  علي  الدكتور  معايل  إىل  و 
الدول  جمالس  احتاد  ملؤمتر  التاسعة  الدورة 
اإلسالمي  التعاون  منظمة  يف  األعضاء 
اهلام،  االجتماع  هلذا  استضافته  على 
النصر  الصامد  الفلسطيين  للشعب  متمنني 

والسؤدد.
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ينص دستور مجهورية بنغالديش الشعبية على أن اسم اهليئة التشريعية يف 
البالد هو )جايتو شانغساد( باللغة البنغالية و )جملس األمة( باللغة االجنليزية، 

ولكن اهليئة معروفة عموما باسم )الربملان(.
برملان بنغالديش يتكون من غرفة تشريعية واحدة وعدد أعضائه 350 
عضوا منهم 300 ميثلون الدوائر االقليمية مبعدل عضو واحد من كل دائرة 
املقاعد  أما  املؤهلني.  البالغني  التصويت لالشخاص  وذلك على أساس حق 
بواسطة  انتخاهبن  يتم  الاليت  للنساء  فهي خمصصة  املتبقية   )50( اخلمسون 
األعضاء املنتخبني املذكورين آنفا وفقا للقانون عل أساس التمثيل النسيب يف 
الربملان. ويستمر ختصيص املقاعد اخلمسني للنساء ملدة عشر سنوات اعتبارا 

من الربملان التاسع.
ومبوجب أحكام الفقرة )3( من املادة )72( من الدستور 

فأن الفرتة الربملانية تستمر ملدة مخس )5( سنوات. ويتم عادة 
حل الربملان بعد انقضاء مخسة أعوام من تاريخ أول اجتماع 
له بعد االنتخابات العامة. ولرئيس اجلمهورية سلطة حل 
من  وقت  أي  يف  واثقا  إذا كان  مبكر  وقت  يف  الربملان 
األوقات أنه اليوجد أعضاء يف الربملان. كما ميكن متديد 

فرتة الربملان ملدة ال تتجاوز عاما واحدا يف كل مرة مبوجب 
قانون برملاين يف حالة احلرب.

عقدت االنتخابات الربملانية القومية العاشرة يف 5 يناير 2014. 
ويف االحوال العادية فأن االنتخابات تتم كل 5 سنوات. رئيس احلزب )أو 
حتالف االحزاب( الذي حيصل على أغلبية املقاعد يصبح رئيس وزراء بنغالديش 
ورئيس احلكومة. كما يقوم الربملان باختيار رئيس اجلمهورية الذي يتوىل منصبا 

تشريفيا كرئيس للدولة.
منذ انتخابات ديسمرب 2008 فأن احلزب الذي ميثل األغلبية الربملانية هو 

حزب عوامي بنغالدش برئاسة الشيخة حسينة رئيسة الوزراء.

مهام وإجراءات البرلمان
سن القوانني  -1

املوافقة على الضرائب ومراقبة االنفاق العام.  -2
ضمان مساءلة احلكومة.  -3

باإلضافة إىل ذلك فان للربملان مهاما انتخابية واليت تشمل رئيس انتخاب 
رئيس اجلمهورية وممارسة سلطته التأسيسية لتعديل الدستور.

سن القوانين
التشريع ميثل الوظيفة الرئيسية لـ)جايتو شانغساد( فقد وضع دستور مجهورية 
بنغالديش الشعبية السلطات التشريعية للجمهورية يف الربملان مع مراعاة أحكام 
للرئيس  أوال:  حيق  بطريقتني:  السلطات  الرئيس يف هذه  الدستور. ويشارك 
وضع قوانني تسمى أوامر حملية وهي ذات فرتة زمنية حمدودة بواسطة الدستور.

ثانيا: مشروع القانون الذي جييزه )جايتو شانغساد( ال يصبح قانونا إال 
بعد موافقة الرئيس عليه أو يعتقد بأن الرئيس قد منحه موافقته.

شكل  يف  يكون  قانون  لسن  الربملان  إىل  يقدم  مقرتح  أي 
يعرف  فأنه  وزير  بواسطة  املشروع  قدم  وإذا  قانون.  مشروع 

مبسمى مشروع قانون حكومي. 
يسمى  املشروع  فأن  وزيرا  ليس  عضو  قدمه  وإذا 
برملاين. ومير مشروع  بواسطة عضو  قانون خاص  مشروع 
التقدمي  وهي  الربملان  يف  واضحة  مراحل  بثالث  القانون 
واملداولة واالجازة وهي تتفق مع القراءات الثالث املعروفة يف 

املصطلحات الربملانية، أي القراءة األوىل والثانية والثالثة.

ضمان مساءلة الحكومة
ينص الدستور على أن جملس الوزراء مسؤول مسؤولية مجاعية أمام الربملان. 
وقد حددت الئحة اإلجراءات الربملانية عددا من الوسائل جلعل احلكومة ملزمة 
بالرد وباملساءلة امام الربملان. وتشمل هذه الوسائل: توجيه االسئلة، املناقشة، 
لفت النظر، اصدار القرارات، طرح مقرتحات، اقرتاح بالتأجيل، واقرتاح سحب 

الثقة.

العضوية
تنص املادة )66( من الدستور على أن تكون عضوية الربملان مفتوحة لكل 
مواطن بنغالديشي على أن يكون عمره قد جتاوز اخلامسة والعشرين.) يسمح 

الدستور بازدواجية اجلنسية للمواطنني املدنيني ولكن ليس ألعضاء الربملان(.

يف سلسلة التعريف
باجملالس األعضاء:

برملان
بنغالديش
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رئيسة برملان بنغالديش

د. شريين شرمني 
شودري

تاريخ امليالد:  6 أكتوبر 1966
احلالة االجتماعية: متزوجة

االنتماء احلزيب: رابطة عوامي بنغالديش 
املؤهالت العلمية:

جامعة  من  القانون  يف  الفلسفة  دكتوراه    :2000  
اسكس يف بريطانيا.

 1990: ماجستري القانون – الدرجة األوىل – جامعة 
دكا.

 1989: بكالوريوس القانون – درجة الشرف األوىل- 
جامعة دكا.

 1985: الشهادة الثانوية العليا – جلنة امتحانات دكا 
– الدرجة الثانية يف قائمة االستحقاق يف العلوم اإلنسانية.
الثانوية املدرسية – جلنة امتحانات   1983: الشهاد 
العلوم  يف  االستحقاق  قائمة  يف  األوىل  الدرجة   – دكا 

اإلنسانية.
املؤهالت املهنية

 1992- حماميه، عضو جملس احملامني يف بنغالديش
 1994- عضو القسم األعلي التابع حملكمة بنغالديش 

العليا.
 2008- عضو قسم االستئناف يف احملكمة العليا.

 عضو الرابطة العليا للمحامني يف بنغالديش
األومسة

منحت الدكتورة شريين وسام آسيا للخدمة اإلنسانية 
يف 9 يونيو 2010 تقديرا لدورها يف املناداة بالقضاء على 
العنف ضد النساء وترشيد عملية متكني املرأة وتوظيفها يف 
بنغالديش. وقد تسلمت الدكتورة شريين هذا الوسام يف 
احتفال اقيم هبذه املناسبة يف العاصمة األمريكية واشنطن.

املطبوعات
جمال  يف  العلمية  األوراق  من  عدد  شريين  للدكتورة 

القوانني نشرت يف العديد من اجملالت القانونية الدورية.
وترأس الدكتورة شريين حاليا اللجنة التنفيذية للرابطة 

الربملانية للكومنولث. 

نتائج االنتخابات البرلمانية السابقة:
- الربملان األول، الشيخ جميب الرمحن

- الربملان الثاين، شاه عزيز الرمحن
- الربملان الثالث، ميزان الرمحن شي
- الربملان الرابع، كاجي ظفر أمحد
- الربملان اخلامس، خالدة ضياء
- الربملان السادس، خالدة ضياء

- الربملان السابع، الشيخة حسينة
- الربملان الثامن، خالدة ضياء

- الربملان التاسع، الشيخة حسينة
- الربملان العاشر، الشيخة حسينة

الرؤساء ونواب الرؤساء:
بالنسبة للربملان العاشر فأن رئيسة الربملان هي الدكتورة شريين شرمني شودري. أما 
نائب الرئيسة فهو السيد حممد فضل رايب ميا، وينتميان إىل رابطة عوامي بنغالديش. 

وقد تقلدا منصبيهما يف 24 يناير 2014.

لجان الهيئة التشريعية
- اللجنة االستشارية لالعمال التجارية

- جلنة القرارات ومشروعات القوانني املقدمة من األعضاء
- اللجنة املختارة
- جلنة العرائض

- جلنة احلسابات العامة
- جلنة التقديرات

- جلنة التعهدات العامة
- جلنة االمتيازات

- جلنة الضمانات احلكومية
- جلنة اجمللس
- جلنة املكتبة

- اللجنة الدائمة لالئحة االجراءات
- اللجنة اخلاصة

- اللجنة املعنية بكل وزارة
يف الربملان التاسع كان عدد اللجان )51( جلنة ويف الربملان الثامن )48( جلنة و 

يف الربملان السابع )46( جلنة. 
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عقدت اللجنة التنفيذية لألحتاد اجتماعها الثاين والثالثني مبدينة الرباط 
باململكة املغربية يف 10 يونيو 2014 بدعوة كرمية من معايل الدكتور حممد 
الشيخ بيدهللا رئيس جملس املستشارين املغريب وترأس االجتماع معايل الدكتور 
حممد الشيخ بيدهللا و حضره معايل السيد رشيد الطاليب العلمي، رئيس جملس 

النواب يف اململكة املغربية.
حضر األجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية املمثلون لربملانات الدول التالية: 
املغرب،  مايل،  ماليزيا،  لبنان،  ايران،  اندونيسيا،  الغابون،  اجلزائر، 
باكستان، السودان، توغو، تركيا، يوغندا، اإلمارات. وتغيب عن االجتماع 

ممثل اجلمعية الوطنية يف الكامريون.
رئيس  بيدهللا،  الشيخ  حممد  الدكتور  معايل  األفتتاحية  اجللسة  خاطب 
جملس املستشارين باملغرب، حيث متىن ان تدفع التعديالت اليت ادخلت على 
النظام األساسي لالحتاد بنشاطاته و عمله ملا حيقق، بصورة كبرية، اهدافه 
بعد ذلك  اجمليدة. مث حتدث  األمة اإلسالمية  تطلعات  يف خدمة قضايا و 
معايل السيد رشيد الطاليب العلمي، رئيس جملس النواب املغريب، ودعا إيل 
قيام تعاون اكرب من خالل االحتاد من أجل تطوير االحتاد و دعم اجلهود 

واالصالحات لتحقيق احلكم الرشيد يف البلدان االسالمية.

جلسة العمل األولى:
 اعتماد مشروع جدول االعمال و برنامج العمل:

مت اعتماد جدول االعمال املكون من عشرة بنود و برنامج العمل.
 تقرير األمني العام لالحتاد:

بني  الواقعة  الفرتة  غطى  الذي  تقريره  لالحتاد  العام  األمني  معايل  قدم 
انعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر االحتاد اليت عقدت يف مدينة طهران – اجلمهورية 

اإلسالمية اإليرانية و تاريخ انعقاد االجتماع الثاين والثالثني للجنة التنفيذية 
يونيو   10 بتاريخ   – املغربية  اململكة   – الرباط  مدينة  يف  املنعقدة  لالحتاد 

.2014
والبيانات  الدولية،  احملافل  املشاركة يف  العام على  األمني  تقرير  اشتمل 
العام،  األمني  العامة، و رسائل هامة بعث هبا معايل  االمانة  الصادرة عن 
النيجريي  الربملان  انضمام  طلب  مشلت  تنظيمية  شؤون  أيضاعلى  وتضمن 
لعضوية االحتاد ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة التاسعة ملؤمتر االحتاد يف الفرتة 

14 – 19 فرباير 2014.
مت اعتماد تقرير معايل األمني العام.

 متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن االحتاد بشكل عام:
بعض  هنالك  ان  اىل  اشارت  و  املتابعة  مبستوى  اللجنة  اشادت   -
القرارات ال حتتاج يف تنفيذها للحكومات و ميكن لالمانة العامة ان تقوم 
للعرب واملسلمني وعاصمة  القدس عاصمة روحية  بذلك »كاعالن مدينة 

أبدية لدولة فلسطني«.

- مت اعتماد البند.
 طلب عضوية االحتاد املقدم من جملس النواب جبمهورية نيجرييا االحتادية 
العام  منذ  اإلسالمي  التعاون  منظمة  يف  العضوية  عضو كامل  )نيجرييا 

)1986
تتمتع  برملانات  ثالثة  هناك  أن  إىل  لالحتاد  العام  األمني  معايل  أشار   
التعاون اإلسالمي غري أهنا ليست أعضاء يف  بالعضوية الكاملة يف منظمة 
احتادنا و هي: أزبكستان / سورينام / سلطنة بروناي. و طلب معاليه مواصلة 

االتصاالت مع الربملانات املذكورة حلثها على االنضمام لعضوية االحتاد.
 متت االشارة اىل ان فكرة انشاء منظمة املؤمتر االسالمي نبعت من مجهورية 

يف اجتماع اللجنة التنفيذية لألحتاد 

الرتحيب بطلب عضوية نيجرييا 
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نيجرييا االحتادية ابان فرتة رئيسها امحدو بيلو و ان اململكة 
اسالمية  قمة  اول  استضافت  اليت  هي  املغربية 

دول  ان  االقصى – كما  املسجد  بعد حريق 
غرب افريقيا اصبحت تدرك أمهية منظمة 

التعاون اإلسالمي خاصة بعد احداث 
جتاوزات  و  الوسطى  افريقيا  مجهورية 
مجاعة بوكوحرام، و ذلك من اجل 
تضامن الدول االسالمية معها من 

اجل احتواء هذه االحداث.
على  التوجيه  و  الرتحيب  مت   
القادمة  للدورة  رفِعه  و  الطلب 

للمؤمتر للموافقة النهائية.

المتخصصة: الدائمة  اللجان 
أعمال  جدول  مشروع  حتديث   

االجتماع الثالث: 
o جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية: 

- متت املوافقة عليه بعد ادخال بعض املالحظات.
o جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة:

- متت املوافقة عليه بعد اضافة بندين جديدين.
o جلنة حقوق االنسان واملرأة واألسرة:

- متت املوافقة عليه بعد ادخال بعض االضافات.
o جلنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واالديان.

- متت املوافقة عليه بعد ادخال بعض االضافات.

المتفرعة: األجهزة 
 حتديث جدول اعمال: 

o االجتماع اخلامس للجنة الدائمة لشؤون فلسطني.
- متت املوافقة عليه دون تعديل.

o الدورة الرابعة ملؤمتر الربملانيات املسلمات.
- متت املوافقة عليه دون تعديل.

 حتديث مشروع جدول اعمال الدورة السابعة عشرة للجنة العامة لالحتاد:
- متت املوافقة عليه دون تعديل.

 حتديث مشروع جدول اعمال الدورة العاشرة ملؤمتر االحتاد:

- متت املوافقة عليه دون تعديل.
للجنة  والثالثني  الثاين  االجتماع  تقرير  اعتماد   

التنفيذية:
- مت اعتماد التقرير.

اصدار إعالن الرباط: 
يف  تالوته  مث  من  و  اعتماده  مت   -

حضور أجهزة االعالم.
إعالن الرباط يدعو املسلمني 

لألرتقاء باحلوار والتفاهم
يف  التنفيذية  اللجنة  أصدرة 
البيان  والثالثني  الثاين  اجتماعها 

التايل:
التنفيذية  اللجنة  أعضاء  حنن 
يف  األعضاء  الدول  جمالس  الحتاد 
يف  اجملتمعون  اإلسالمي  التعاون  منظمة 
الرباط بتاريخ 10 يونيو 2014 يف  مدينة 
اجتماعها الثاين والثالثني بدعوة كرمية من جملس 
املستشارين يف اململكة املغربية الشقيقة، نعلن ما يلي: 
قضية  هي  الفلسطينية  القضية  ان  على  التأكيد   -1
مجيع املسلمني احملورية اليت تستوجب من مجيع دولنا و برملاناتنا العمل على 
تنسيق مواقفها يف احملافل الدولية واإلقليمية من اجل نصرهتا و الدفاع عنها.

2- اإلشادة والرتحيب بتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية و الدعوة إىل 
دعم احلكومة الفلسطينية اجلديدة ماديا و معنويا و سياسيا و دبلوماسيا مبا 

ميكنها من أداء واجباهتا.
املستمرة  املستفزة  مواقفها  و  اليائسة  االسرائيلية  احملاوالت  إدانة   -3
لنسف املصاحلة الوطنية الفلسطينية و ندين بشدة بناء مستوطنات جديدة 

يف القدس احملتلة والضفة الغربية.
4- اإلعالن عن ادانتنا لإلرهاب جبميع اشكاله و رفضنا استغالل الدين 
االسالمي احلنيف للممارسات اخلاطئة اليت تعرض حياة اآلمنني للخطر و 

املوت.
دولنا  بني  واحملبة  والتعاون  االخاء  روح  حتقيق  أمهية  على  التأكيد   -5
باحلوار  لالرتقاء  حقيقية  جهود  لبذل  اإلسالمية  الشعوب  ودعوة  الشقيقة 
يف  عقد  الذي  االحتاد  مؤمتر  اصدرها  اليت  بالقرارات  اإلشادة  و  والتفاهم. 
مدينة طهران - اجلمهورية اإلسالمية االيرانية بتاريخ 18-19 فرباير 2014 

يف هذا اخلصوص.
6- التأكيد على التزامنا و مسؤوليتنا بصون و تعزيز مكاسب االحتاد 
اليت حتققت خالل عقد و نيف من العمل املتواصل للمجالس و الربملانات 
األعضاء و الدعوة اىل مزيد من التعاون والعمل املشرتك يف هذا الطريق على 
ضوء النظام األساسي الذي مت تعديله يف املؤمتر االستثنائي لالحتاد املنعقد يف 

أبو ظيب – االمارات العربية املتحدة بتاريخ 19 يناير 2011
7- الدعوة إىل اصالح مؤسسات األمم املتحدة حتقيقا لألمن والسالم 

العادل بني مجيع الشعوب.
لصاحب  السامية  للرعاية  تقديرنا  و  شكرنا  عن  االعراب   -8
اجلاللة امللك حممد السادس حفظه هللا ألعمال اجتماعنا و اىل دعمه 
وصمود  الفلسطينية  القضية  جاللته  ودعم  احتادنا  ملسرية  املتواصل 

املقدسيني.
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يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:

اجلمعية الوطنية للغابون
يتكون برملان الغابون من جملسني ومها:

جملس الشيوخ )اجمللس األعلى(
اجلمعية الوطنية )جملس النواب(

تتكون اجلمعية الوطنية الغابونية من 120 
عضوًا، يتم انتخاهبم يف دوائر ذات مقعد واحد 
ملدة مخس سنوات. ويعني رئيس اجلمهورية تسعة 

أعضاء.

رؤساء الجمعية الوطنية منذ إنشائها:
بول غونديوت 1960 – 1961

لويس ينعمان فرباير 1961 – 1964
 ،1967  –  1964 اليكا  داماس  جورج 

.1975 – 1970 ،1970 – 1967
بول غونديوت 1975 – 1980

 ،1985  –  1980 بوماه  اوغسطني 
1990 – 1985

اوغولنغوندي  بورديس  ارستيدس  جول 
1993 – 1990

مارسيل الوي رهاندي شامربيية 1993 – 1996
 ،2001  –  1997 نداما  نزوبا  غاي 

2001 إىل اآلن.

مكتب الجمعية الوطنية 
يتكون مكتب اجلمعية الوطنية من :

- رئيس اجلمعية الوطنية
- ثالثة إىل ستة من نواب الرئيس 

- مراقبان 

- ثالثة إىل ستة سكرتاريني 
يتم انتخاب رئيس اجلمعية الوطنية باالقرتاع 
السري ويفوز باملنصب من حيصل على األغلبية 
يف  النسبية  واألغلبية  األوىل،  اجلولة  يف  املطلقة 
اجلولة الثانية، إما باالقرتاع السري أو بالتصويت 
االلكرتوين. يف حالة تساوي األصوات يف اجلولة 

الثانية يفوز باملنصب املرشح األكرب سنًا.
أما املناصب القيادية األخرى يف اجلمعية فإهنا 
على  من حيصل  هبا  ويفوز  السري  لالقرتاع  ختضع 
األغلبية املطلقة يف اجلولة األوىل واألغلبية النسبية، 

إما باالقرتاع السري أو بالتصويت االلكرتوين.

االستقالل اإلداري والمالي:
تتمتع اجلمعية الوطنية باالستقالل اإلداري 

واملايل مبوجب املادة 46 من الدستور.

المجموعات البرلمانية:
برملانية  جمموعات  تشكيل  للنواب  جيوز 
من  األقل  على   %5 من  جمموعة  تتكون كل 

جمموع النواب
يتم تشكيل اجملموعة بعد تسليم بيان إىل 
األعضاء  توقيع  حيمل  الوطنية  اجلمعية  رئيس 
مكتبها.  وتشكيلة  اجملموعة  اسم  ويتضمن 
إيل  ينتمون  الذين  النواب  االعتبار  يف  يؤخذ 
اجملموعة الربملانية عند توزيع املقاعد يف اللجان 

الربملانية.
رئيس  توجيهات  مبوجب  النواب  يقوم 
اجلمعية  داخل  أنشطتهم  بتنظيم  جمموعتهم 
وتعيني  اللجان  تدريب  ذلك  يف  مبا  الوطنية، 

األعضاء يف مؤسسات اجلمعية.

اللجان الدائمة العامة: 
دائمة  جلان   )7( سبع  على  النواب  يتوزع 
عامة وفق جماالت اختصاصاهتم بغية النظر يف 
املسائل املقدمة إىل اجلمعية الوطنية. ويتم تسجيل 

مداوالت كل جلنة يف التقرير الذي تعده.
واللجان هي: 

وحقوق  اإلدارية  والشؤون  القوانني  1.جلنة 
اإلنسان.

الدويل  والتعاون  اخلارجية  الشؤون  2.جلنة 
والدفاع الوطين.

3.جملس التخطيط والتنمية االقليمية.
4.جملس املالية وامليزانية واحملاسبة العامة.
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رئيس اجلمعية الوطنية الغابونية 

غاي نزوبا نداما

تاريخ امليالد:17 يوليو 1946، ولد ببلدة كوالموتو يف 
حمافظة لولوبونغيدي وهو من إثنية اإلنزييب.

الدراسة والعمل: درس يف فرنسا
 1975: بدأ تدريس الفلسفة ويف نفس العام مت تعيينه 

مديرًا للتوجيه يف اإلدارة العامة للمنح الدراسية.
للمنح  العامة  لإلدارة  عام  مدير   :1983-1980  

الدراسية.
 توىل السيد نداما العديد من املناصب الوزارية.

الربملانية: احلياة 
 1990 – مت انتخابه عضوًا يف اجلمعية الوطنية نائبًا 

عن كوالموتو.
 1990-1996 ترأس اجملموعة الربملانية حلزبه.

 1996 أعيد انتخابه عضوًا يف اجلمعية الوطنية.

1997/1/27 انتخب رئيسًا للجمعية الوطنية.  
انتخابات  يف  الربملاين  مبقعده  احتفظ   –  2001  

ديسمرب 2001
للجمعية  رئيسًا  انتخابه  اعيد   –  2002/1/25  

الوطنية.
يف  الوطنية  اجلمعية  إىل  انتخابه  أعيد   –  2006  

انتخابات ديسمرب 2006
اجلمعية  لرئاسة  انتخابه  اعيد   –  2007/1/24  

ثالثة. لفرتة  الوطنية 
اجلمعية  لرئاسة  انتخابه  اعيد   –  2007/1/24  

لفرتة رابعة. الوطنية 
االحتاد الربملاين الدويل:

لالحتاد  التنفيذية  اللجنة  عضو   2003  –  1999  
الربملانية  اجلمعية  رئاسة  وتوىل كذلك  الدويل  الربملاين 

للفرانكفونية.

5.جلنة الشؤون االقتصادية واالنتاج 
والتنمية.

االجتماعية  الشؤون  6.جلنة 
والثقافية واالتصال.

7.جلنة البيئة والتنمية املستدامة.
تشكيل  الوطنية  للجمعية  وجيوز 
حمددة  مسائل  تتناول  خاصة  جلان 

ولفرتة زمنية حمدودة.
كما جيوز ملكتب اجلمعية الوطنية 
بعض  ببحث  اللجان  قيام  عند 
املسائل، وبالتشاور مع رؤساء اللجان 
بصفة  أعضائها  بعض  تسمية  املعنية، 
مؤقتة لتشكيل جلان تنسيقية وتتكون 
عضوية كل جلنة من 15 عضواً على 

األقل.

الجلسات العامة: 
جلساهتا  الوطنية  اجلمعية  تعقد 
العامة يف أيام وساعات حيددها مؤمتر 

الرؤساء.
حضور األعضاء جللسات اجلمعية 
الوطنية إجباري، وتتم املناداة باإلسم 

على النواب.
اجلمعية  مداوالت  تكون  وال 
املطلقة  األغلبية  حبضور  إال  قانونية 
الذي  العضو  على  وجيب  لألعضاء. 
يرغب التحدث يف اجللسة أن يسجل 
حيدد  الذي  الربملان  رئيس  لدى  امسه 

دور العضو يف التحدث.

علنية الجلسات:
للجمعية  العامة  اجللسات  تكون 
اإلعالم  وسائل  وتقوم  علنية.  الوطنية 

بتغطيتها  واملرئية  واملسموعة  املكتوبة 
مبتابعة  للجمهور  ويسمح  وبثها، 
من  اجللسات  هذه  يف  املداوالت 

شرفات الزوار.
وجيوز للجمعية الوطنية أن تعقد 
رئيس  من  بطلب  مغلقة  جلسات 
أو  الوزراء  رئيس  من  أو  اجلمهورية 

بطلب من مخس األعضاء.

طريقة التصويت:
يتم التصويت يف اجلمعية الوطنية 
إما  أمامها  املعروضة  املسائل  على 
واجللوس  الوقوف  أو  األيدي  برفع 
باالقرتاع  أو  السري  باالقرتاع  أو 

االلكرتوين.
النواب  تصويت  حق  يكون 
السماح  ميكن  ولكن  شخصيًا،  حقًا 
بتفويض عضو آخر بالتصويت عندما 
له  لسبب  غائبًا  احلق  يكون صاحب 

مايربره.
اجلمعية  يف  القرارات  وتتخذ 
لألصوات  املطلقة  باألغلبية  الوطنية 

اليت مت اإلدالء هبا.

الدورات: 
االستثنائية  الدورات  عقد  يتم 
رئيس  من  قرار  مبوجب  وإهنائها 
الدورة  تتجاوز  وال  اجلمهورية 
 )15( عشر  مخسة  فرتة  االستثنائية 
االستثنائية  الدورة  حالة  ويف  يومًا، 
واإلجراءات  العملية  اللوائح  تكون 
التشريعية هي نفس مايتم العمل به يف 

الدورات العادية. 
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بدعوة كرمية من برملان اململكة املغربية عقدت جلنة فلسطني باالحتاد اجتماعها الرابع 
مبدينة الرباط يف 11 يونيو 2014. شارك يف األجتماع وفود متثل جمالس كل من:

ايران، األردن،  اندونيسيا،  البحرين، بوركينافاسو، تشاد، غينيا،  فلسطني، اجلزائر، 
املغرب، السنغال، السودان، األمارات. كما حضرها بصفة مراقب األمني العام لألحتاد 

الربملاين العريب.
إفتتح االجتماع معايل السيد رشيد الطاليب العلمي، رئيس جملس النواب يف اململكة 
املغريب.  املستشارين  رئيس جملس  بيدهللا،  الشيخ  الدكتور حممد  معايل  تاله  مث  املغربية. 

واعقبهم يف احلديث معايل الربوفسور حممود إرول قليج، األمني العام لالحتاد.
قدم سعادة الدكتور فيصل أبو شهال عرضا مفصال عن آخر التطورات على الساحة 
الفلسطينية. مث القي مندوبو الوفود املشاركة كلمات وتبادلوا اآلراء يف جو سادته روح 

التضامن.

ثم أصدرت اللجنة البيان اآلتي نصه: 
 التأكيد على ان تظل القضية الفلسطينية القضية احملورية الرئيسية اليت تستوجب على 
مجيع دولنا و برملاناتنا و تنظيماتنا املدنية يف فضاء منظمة التعاون اإلسالمي التعاون فيما 
بينها، والتنسيق يف احملافل الدولية واإلقليمية من اجل دعمها والدفاع عنها واالنتصار هلا.

 التأكيد على أن مدينة القدس جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية احملتلة كما جاء 
يف القرارات الدولية و األممية، و األدانة بشدة انتهاكات سلطات االحتالل االسرائيلية 
املتواصلة واملتكررة لطمس معامل املدينة من خالل بناء جدار الفصل العنصري و اعمال 
احلفريات حتت االقصى املبارك و بناء املستوطنات اليهودية و ممارساهتا غري الشرعية لتهويد 

املدينة و تغيري مالحمها االسالمية والعربية.
 الرتحيب واألشادة باجناز الوحدة الوطنية الفلسطينية و اعتبارها حجر الزاوية لتجديد 
االنطالقة الفلسطينية اهلادفة حنو حتقيق مراميها السامية يف التحرير الكامل لكافة الرتاب 

الفلسطيين واقامة الدولة الفلسطينية املستقلة و عاصمتها القدس.
الوفاق  حكومة  دعم  اىل  املوقرة  حكوماهتا  و  االعضاء  الدول  جمالس  مجيع  دعوة   
الفلسطينية اجلديدة ماديا و سياسيا و معنويا و دبلوماسيا لتمكينها من اداء واجباهتا 

املنوطة هبا جتاه شعبها و تطلعاته الوطنية املشروعة.
 التأكيد على أمهية متابعة و تنفيذ القرارات الصادرة خبصوص القضية الفلسطينية و 
خباصة املتعلقة بضمان احلقوق السياسية واملدنية للشعب الفلسطيين لتمكينه من إقامة 

دولته و عاصمتها القدس.
 الدعوة إىل رفع احلصار املفروض على الشعب الفلسطيين و خاصة على قطاع غزة، 
و إىل دعم صمود املقدسيني و إىل العمل اجلاد على إطالق سراح املعتقلني االداريني و 
االسرى والتنديد باملمارسات االجرامية االسرائيلية بتعذيبهم و عزهلم و اذالهلم و اجبارهم 
بوقف  املطالبة  ايضا  فورا و  بإطالق سراحهم  املطالبة  الطعام لكسر صمودهم و  على 
مجيع عمليات التهويد يف الرتاب الفلسطيين و القدس اليت تقوم هبا سلطات االحتالل 

اإلسرائيلي.
 األشادة مبسامهات الدول االعضاء يف منظمة التعاون االسالمي يف وكالة بيت مال 
القدس والصناديق الفلسطينية املماثلة األخرى و الدعوة اىل زيادة دعمها و تنويعه، التمين 

على مجيع الدول االعضاء االستشعار بتقدمي مسامهاهتا و مساعداهتا املرجوة.
 الرتحيب بزيارة البابا فرانسيس إىل دولة فلسطني و تعتربها دعما و تشجيعا للمسيحيني 

يف املنطقة والعامل لتأييد القضية الفلسطينية العادلة و مباركة دعوة البابا لتحقيق السالم 
العادل يف منطقة الشرق األوسط و اقامة الدولة الفلسطينية.

 األشادة بالدعم املادي واملعنوي والسياسي الذي تقدمه الدول الصديقة احملبة للسالم، 
العادلة و  الفلسطينية  القضية  املعمورة لنصرة  و منظمات اجملتمع املدين يف مجيع ارجاء 

مساعدة شعبها الصابر البطل لتحقيق اهدافه الوطنية العادلة.
الدولة  املفاوضات لعدم اعرتافها حبدود  الكاملة عن فشل  حتميل اسرائيل املسؤولية   
الفلسطينية و استمرارها يف سياساهتا االستيطانية و عدم التزامها باملرجعيات الدولية و 

القانونية ذات الصلة.
 دعوة رئيس احتاد جمالس الدول االعضاء يف منظمة التعاون االسالمي اىل توجيه رسائل 
اىل الربملانات االقليمية و خباصة األوروبية و االفريقية و امريكا اجلنوبية حلثهم على التضامن 

الفعال للدفاع عن احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين.
 التأكيد على أن مقاومة االحتالل بكافة اشكاله حق اصيل للشعب الفلسطيين.

الفلسطينية قضية وطنية يف مجيع اجملالس  القضية  دعوة اجملالس االعضاء اىل جعل   
االعضاء، و وضعها يف سلم االوليات و االلتزام مبوقف اسالمي موحد جتاهها يف احملافل 

الدولية.

 التأكيد على رفض يهودية الدولة االسرائيلية و الدعم بقوة موقف القيادة و الشعب 
الفلسطيين الرافض لالعرتاف بيهودية الدولة العربية.

 األدانة بشدة اهلجمة االسرائيلية الشرسة على املسجد االقصى واحملاولة لفرض التقاسم 
الزماين واملكاين، و التأكيد بان هذا االنتهاك خط أمحر ال جيب جتاوزه و على دولنا مقاومته 
و وقفه بكل الطرق و االليات املتاحة.و يف هذا اخلصوص األشادة باملواقف الشجاعة 
األقصى  انفسهم حلماية  نذروا  الذين  فيها  والعاملني  املختصة  اجلهات  واملسئولة جلميع 

املبارك و الزود عنه. 
 الطلب من حكومات الدول االعضاء االحتجاج لدى الدول اليت تعترب القدس احملتلة 

من املناطق املتنازع عليها.
 التعبري عن اشادهتا و ارتياحها التام للجهود املتواصلة لصاحب اجلاللة امللك حممد 
السادس ملك املغرب – رئيس جلنة القدس يف منظمة التعاون اإلسالمي من أجل نصرة 
القضية الفلسطينية و رعايته و اشرافه على وكالة بيت مال القدس و دعم جاللته غري 
احملدود لصمود املقدسيني و التمين جلاللته دوام التوفيق والسداد يف خدمة قضايا امتنا 

االسالمية اجمليدة العادلة.

يف االجتماع الرابع للجنة فلسطني

الدعوة لدعم حكومة الوفاق الفلسطينية
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رئيس  املنصور  عزالدين  الفاتح  الدكتور  معايل  من  لدعوة كرمية  إستجابة 
اجمللس الوطين جبمهورية السودان عقدت جلنة فلسطني التابعة ألحتاد جمالس 
الدول األعضاء يف منظمة التعاون االسالمي اجتماعها األستثنائي االول يف 
اخلرطوم للتداول حول »حتديات الوضع الراهن يف فلسطني والعدوان االسرائيلي 

علي غزة« وذلك يف يوم 31 أغسطس 2014، حبضور أعضاء اللجنة. 

وفي بيانهم الختامي أصدر األعضاء إعالنا جاء فيه: 
الفلسطينية  لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالل  هو  املشكلة  جوهر  أن  نؤكد   
وماترتب عنه من نزاع مرير و دام استمر الكثر من سبعة عقود، كما نؤكد 
ندعو  و  احلصار  واهناء  االحتالل  مقاومة  يف  الفلسطيين  الشعب  حق  على 
استمرار  من  متكنه  اليت  احتياجاته  لتوفري  االسالمية  واحلكومات  الشعوب 

الصمود واملقاومة.
 نؤكد أيضا على مجيع القرارات و التوصيات الصادرة عن أجهزة االحتاد و 
منظمة التعاون اإلسالمي بشأن القضية الفلسطينية و بصفة خاصة االجتماع 
الرابع للجنة الدائمة لشؤون فلسطني الذي عقد مبدينة الرباط اململكة املغربية 
يف 11 يونيو 2014 – و اجتماع الثالثية الرئاسية حول الوضع يف فلسطني 
والعدوان على غزة الذي عقد يف مدينة طهران – اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 

يف 22 يوليو 2014.
 نطالب و حنث مجيع دول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي على متابعة 
و تنفيذ القرارات الصادرة عن املؤمترات واالجتماعات املذكورة مبا ينصر و يعزز 
دعم و صمود الشعب الفلسطيين ماديا و سياسيا و دبلوماسيا و اعالميا و 

حيفظ حقوقه املشروعة يف اقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس.
 تطبيقا التفاقية جنيف الرابعة، نطالب بضمان مثول الصهاينة الذين ارتكبوا 
واسعة  املتعمدة  اهلجمات  عن  مسؤولني  او كانوا  اإلرهابية  االعمال  رعوا  و 
االخرى  الفلسطينية  واالراضي  غزة  قطاع  يف  املدنيني  السكان  على  النطاق 
للمساءلة الدولية، حبسبان أن ذلك االستهداف يشكل جرمية حرب وجرائم 

ضد اإلنسانية.
على   )2001(  1373 القرار  مبوجب  التزاماهتا  وفق  الدول  مجيع  حنث   
التعاون يف اجلهود الرامية إىل التوصل للصهاينة من مرتكيب و منظمي و رعاة 

األعمال اإلرهابية على غزة و تقدميهم للعدالة.

 نطالب و بشكل فوري بتنفيذ التفاهم االخري حول رفع احلصار املفروض 
األساسية و حل مشكلة  املواد  املعابر الدخال  فتح كافة  و  قطاع غزة  على 
الفلسطينية، و بضمان  اعمار غزة حتت إشراف احلكومة  إعادة  الكهرباء و 

حرية الصيد البحري للفلسطينيني يف مياههم اإلقليمية. 
 نطالب األمني العام لألمم املتحدة اختاذ اإلجراءات الالزمة لوضع الطلب 
الفلسطيين بتوفري محاية دولية فورية للشعب الفلسطيين ومقدساته يف األراضي 
التنفيذ على طريق إهناء االحتالل اإلسرائيلي  القدس موضع  فيها  احملتلة، مبا 
على فلسطني احملتلة و ندعو إىل حترك إسالمي واسع و على مجيع املستويات 

لتأمني اجناح هذا الطلب.
 نطالب الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي التنسيق العاجل مع 
يف   – الفلسطينية  للقضية  الداعمة  واجملموعات  االحنياز  عدم  منظمة  دول 
جمموعة الدول الالتينية والكاريبية و األفريقية – التقدم بطلب عاجل للجمعية 
العامة لألمم املتحدة العادة ميناء غزة للعمل و تأمني خط مالحي دويل يربطها 
بالعامل اخلارجي، و ذلك لتأمني وصول املساعدات االنسانية و السلع الضرورية 

للمدنيني يف غزة.
 نطلب من مجيع الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي احياء و تفعيل 
قرارات املقاطعة و عدم االخنراط يف التجارة املباشرة أو غري املباشرة مع الكيان 
الصهيوين اإلسرائيلي أو مع االفراد و اجلماعات واملؤسسات املرتبطة هبا. و 
من ناحية أخرى دعم املنتجات الصناعية والزراعية الفلسطينية محاية هلا من 

املقاطعة اإلسرائيلية.
 نطالب األمة اإلسالمية كافة و مجيع دوهلا و مؤسساهتا و مجاعاهتا و افرادها 
سرعة تقدمي الدعم واملساندة املادية و العينية إىل سكان غزة الصامدين و جندد 
دعوة رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين التعجيل يف تنسيق ايصال املساعدات 
إىل غزة مع الدول األعضاء املاحنة والسلطات املصرية. كما ندعو األمني العام 
لألمم املتحدة إىل تنفيذ قراره باعتبار قطاع غزة »منطقة كوارث« وذلك لغرض 

تقدمي املساعدات و اخلدمات اإلنسانية و االغاثية العاجلة لسكان القطاع.
املتخصصة  بواسطة جلانه  ملواصلة مساعيه  الدويل  الربملاين  االحتاد  نطالب   
استعجال اطالق سراح املعتقلني الفلسطينيني مبن فيهم اعضاء اجمللس التشريعي 

الفلسطيين و رئيسه معايل الدكتور عزيز الدويك. 

يف إجتماع إستثنائي للجنة فلسطني باخلرطوم

املطالبة حبماية دولية للفلسطينيني 
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املشاركة  االحتاد  يف  االعضاء  الدول  جمالس  وفود  عقدت 
لألحتاد  املائة  بعد  الثالثني  و  احلادية  اجلمعية  اجتماعات  يف 
الربملاين الدويل إجتماعها السنوي يوم األحد املوافق 12 أكتوبر 
2014 عند الساعة 12:30 يف القاعة رقم 6 & 5 بالطابق 
السويسرية،  جنيف  مبدينة  الدولية  املؤمترات  مركز  من  الثالث 
برئاسة معايل السيد مرزوق علي حممد الغامن، رئيس جملس األمة 
الكوييت، وحبضور معايل السيد حممد الشيخ بيد هللا، رئيس جملس 
ميثلون  عضوا   )150( من  أكثر  ومبشاركة  املغريب،  املستشارين 

اجملالس االعضاء يف األحتاد.
وبعد أن القي معايل األمني العام لالحتاد الربوفسور حممود إرول 
االسالمية،  الربملانية  اجملموعة  اجتماع  بشان  قليج كلمة خمتصرة 
أبلغ كل املشاركني أن مكان انعقاد املؤمتر العاشرلألحتاد، الذي 
اجلمهورية  وأن  تغري  قد  مايل  يف  يعقد  أن  املفرتض  من  كان 
الرتكية سوف تستضيفه. مث ناقش األجتماع موضوع البند الذي 
االهتمام  ذات  القضايا  بشأن  موحد  موقف  »تبين  علي  ينص 
على  املدرج  الطارئ  البند  حول  اإلسالمية  للمجموعة  املشرتك 
جدول األعمال يف اجتماع اجلمعية احلادية و الثالثني بعد املائة 
لالحتاد الربملاين الدويل« و »دعم ترشيح كل من اآلتية أمسائهم 
شودري   حسني  صابر  السيد  الدويل:  الربملاين  االحتاد  لرئاسة 
نورحيايت علي  الدكتورة  بنغالديش(،  بنغالديش )مقرتح من  من 
عبدهللا  والسيد  اندونيسيا(  من  )مقرتح  اندونيسيا  من  السقاف 

شهيد من املالديف )مقرتح من املالديف(«.
لألحتاد  املائة  بعد  الثالثني  و  احلادية  اجلمعية  اجتماع  ويف 
من  شودري  حسني  صابر  السيد  انتخاب  مت  الدويل  الربملاين 
جديدا  رئيسا  االسالمية،  الربمانات  احتاد  عضو  بنغالديش 
لالحتاد الربملاين الدويل والذي سيحلف معايل السيد عبد الواحد 

الراضي من املغرب.

يف اجتماع اجملموعة الربملانية االسالمية جبنيف:

دعم املرشحني لرئاسة االحتاد
الربملاين الدويل

حتديث الرئاسات الربملانية يف األحتاد
شهدت األشهر القليلة املاضية انتخابات لرؤساء جدد لبعض الربملانات 

األعضاء، ومت اعادة انتخاب َاخرين. فيما يلي استكمال حلالة الرئاسات الربملانية:
 15 ديسمرب 2014 انتخاب معايل السيد أمادو ساليفو رئيسا للجمعية الوطنية 

يف النيجر
إبراهيم املال رئيسا جمللس  السيد أمحد بن  انتخاب معايل   14 ديسمرب 2014 

النواب يف البحرين
 4 ديسمرب 2014 انتخاب معايل السيد حممد الناصر رئيسا جمللس النواب يف 

تونس
النواب  رئيسا جمللس  الطراونة  عاطف  السيد  معايل  انتخاب  نوفمرب 2014   2  

األردين
 2 أكتوبر 2014 انتخاب معايل السيد Setya Novanto رئيسا جمللس النواب 

يف إندونيسيا
رئيسا جمللس  السيد عقيال صالح عيسى  معايل  انتخاب  أغسطس 2014   4  

النواب يف ليبيا
 15 يوليو 2014 انتخاب معايل السيد سليم اجلبوري رئيسا جمللس النواب العراقي

 17 يونيو 2014 انتخاب معايل السيد سيربيانو كاساما رئيسا جمللس الشعب 
الوطين لغينيا بيساو

 11 يونيو 2014 إعادة انتخاب معايل السيد حممد جهاد اللحام رئيسا جمللس 
الشعب السوري

 28 مايو 2014 انتخاب معايل السيد عبد هللا حممد مسيح رئيسا جمللس الشعب 
يف جزر املالديف

 25 مايو 2014 إعادة انتخاب معايل السيد علي الرجياين رئيسا جمللس الشوري 
االسالمي االيراين

-الفرنسية.  اجلزائرية  للصداقة  الربملانية  اجملموعة  رئيس  إستقبل  اجلزائر: 
بلقاسم بلعباس باجلزائر وفدا برملانيا فرنسيا يقوده رئيس اجملموعة الربملانية 
للصداقة بني فرنسا واجلزائر باتريك مينوتشي حسبما أفاد به بيان للمجلس. و أوضح 
مقدمتها  ويف  قضايا  عدة  حول  متحورت  اجلانبني  بني  احملادثات  أن  ذاته  املصدر 
وجتارة  الالجئني  مشاكل كنزوح  من  عنها  ينجم  وما  املنطقة  األمنية يف  التحديات 
املخدرات واهلجرة السرية. وعلى صعيد آخر. دافع اجلانب اجلزائري عن بعض حقوق 
اجلالية اجلزائرية املقيمة بفرنسا حيث كان »مشكل الطرد التعسفي يف صلب املشاكل 
املثارة«. من جهتهم. أفاد الربملانيون الفرنسيون »بصدور منشور ينظم هذه التدابري 
من شأنه أن يطمئن بتصحيح التجاوزات مستقبال«. وأما على املستوى اإلقتصادي. 
اجملال  يف  الثنائي  التعاون  لدفع  املبذولة  باجلهود  اجلزائريون  الربملانيون  أشاد  فقد 
اإلقتصادي ودعوا الشركاء الفرنسيني إىل مزيد من التعاون يف جماالت البناء والتعليم.

بنغالدش: هنأ معايل األمني العام لألحتاد الربوفسور الدكتور حممود إرول 
قليج معايل السيدة شارمني شودري رئيسة الربملان البنغايل مبناسبة انتخاب 
سعادة السيد صابر تشودري رئيسا لالحتاد الربملاين الدويل ومتىن هلا النجاح يف هذا 

املنصب العاملي السامي.
يف رسالته أكد ملعاليها أننا يف االحتاد لن ندخر جهدا ملواصلة تعاوننا من خالل عضوية 
فعالة للربملانات األعضاء يف االحتاد الربملاين الدويل، فضال عن عضوية منظمتنا يف 
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األحتاد الربملاين الدويل بصفة املراقب لتحقيق األهداف السامية للمنظمتني يف 
تعزيز الدميقراطية واحلكم الرشيد.

إيران: أعرب رئيس الربملان االيراين علي الرجياين دعم طهران الثابت 
يف  اإلرهابية  اجلماعات  ضد  حرهبا  يف  واحلكومة  العراقي  للشعب 

العراق.
 »بالتأكيد، إيران تساعد العراق يف مكافحة االرهاب« قال ذلك الرجياين يف 

لقاء مع رئيس جملس النواب العراقي سليم اجلبوري يف بغداد.
وقال مشريا إىل الوضع احلايل للعراق واألنشطة اإلرهابية يف البالد »هذه املشاكل 

جتعل الدول أقوى وتعترب مترينا ملعرفة األصدقاء احلقيقيني يف املنطقة.«
»لقد وقفنا على جانب العراق منذ زمن طويل وندعم أيديولوجية الدميقراطية 

يف العراق«.
»ومع ذلك ومنذ ذلك احلني كانت هناك بعض األعداء الذين كانوا يسعون خللق 

اضطرابات يف العراق«.
وقال الرجياين ان العالقات بني العراق وايران قوية، وكان اجلانبان جيريان مشاورات 

سياسية وثيقة.

األردن: صرح معايل رئيسس جملس النواب باململكة األردنية اهلامشية 
اجمللس  أعضاء  من  وعشرين  سبعة  أن  الطراونة  عاطف  املهندس 
إحتجوا علي قرار احلكومة االسرتالية إستعمال عبارة »القدس الشرقية« بدال من 

»القدس الشرقية حملتله« يف مجيع أتصاالهتا الرمسية والدولية.
وأضاف السيد الطراونة أن النواب سلموا اجمللس األردين مذكرة يف هذا الصدد، 
مؤكدين أن من شأن هذه اخلطوة االسرتالية إضفاء الشرعية علي إحتالل إسرائيل 
للقدس الشرقية مما يعترب إنتهاكا مليثاق األمم املتحدة وللقرارات الدولية وقرارات 

جملس األمن الدويل ذات الصلة.

ماليزيا: طالب جملس النواب املاليزي بأجراء حتقيق شامل تقوم به 
جهة دولية يف حادث حتطم الطائرة املاليزية الرحلة رقم MH17 مما 

أدي إيل فقدان 298 من األرواح الربيئة شرقي أوكرانيا.
وأصدر اجمللس قرارا باألمجاع يف 23 يوليو 2014 ندد فيه بأقوي العبارات هبذا 

العمل الذي وصفه بأنه عدمي األنسانية أو التحضر أو املسؤولية.
وقال اجمللس يف قراره أن األطراف اليت تقف وراء أسقاط الطائرة املاليزية جيب 

تقدميهم فورا إيل العدالة باعتبار ماقاموا به ميثل جرمية ضد األنسانية.

املغرب: أجرى السيد حممد الشيخ بيد هللا رئيس جملس املستشارين، 
مباحثات مع رئيس جمموعة الصداقة الربملانية الرتكية املغربية، السيد 
إهلان إيرليكايا الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب. وذكر بالغ جمللس املستشارين، 
أن اجلانبني أبرزا خالل هذا اللقاء، جودة وعمق العالقات التارخيية والتعاون اليت 
تربط اململكة املغربية ومجهورية تركيا، مشريا إىل انه مت تناول عدة قضايا ذات 
اإلهتمام املشرتك. كما تطرق اجلانبان خالل هذا اللقاء الذي حضره، أعضاء 
ودور  املشرتك،  الربملاين  العمل  تطوير  سبل  إىل  إيرليكايا،  للسيد  املرافق  الوفد 

برملانيي البلدين يف تعزيز العالقات الثنائية بني املغرب وتركيا.

باكستان: اقرتح رئيس اجلمعية الوطنية سردار عياض صادق إنشاء 
باكستان  البيضاء يف كل من  باكستان وروسيا  مجعية صداقة بني 

وروسيا البيضاء.
وقال يف حديثه إيل سفري بالروسيا ان التفاعل الربملاين جيعل البلدين أكثر قربا. 
وأضاف إن باكستان تقدر عالقاهتا مع روسيا البيضاء وتريد مواصلة تعزيز هذه 

العالقات من خالل التعاون الربملاين واالقتصادي.
وقال رئيس جملس النواب ان باكستان كانت تبحث عن شركاء جتاريني جدد 

كما عرضت احلكومة أيضا حوافز مغرية للمستثمرين األجانب.
البيضاء الستكشاف فرص  للشركات من روسيا  أفضل وقت  اآلن  أن  وقال 

لالستثمار ومشاريع مشرتكة مع باكستان يف اجملاالت ذات االهتمام املشرتك.
وأعرب عن أمله أن إنشاء سفارة روسيا البيضاء يف اسالم اباد سوف يسهل إىل 

حد كبري التفاعل الربملاين وتعزيز التجارة بني كال البلدين.

العام  االمني  قليج  إرول  حممود  الربوفسور  معايل  عرب  فلسطني: 
عن  اإلسالمي  التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول  جمالس  الحتاد 
شجبه وادانته باقصى العبارات عن اجلرمية والعمل اإلرهايب الذي ارتكبته قوات 
االحتالل االسرائيلي بعدواهنا اهلمجي الذي أدى اىل استشهاد السيد/ زياد أبو 
عني الوزير يف حكومة السلطة الفلسطينية رئيس هيئة مقاومة اجلدار واالستيطان.

واذ يشري إىل أن هذا العمل االجرامي الذي متارسه حكومة االحتالل االسرائيلي 
ميثل ارهاب الدولة املمنهج، يدعو معاليه اجملتمع الدويل لدعم الشعب الفلسطيين 
يف كفاحه من أجل استعادة حقوقه املسلوبة وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها 

القدس.

برلني جمموعة  األملاين( رمسيا يف  )الربملان  البوندستاغ  توغو: دشن 
الصداقة الربملانية األملانيا- التوغولية حضره وزير الشؤون اخلارجية، 
روبرت دوسي، ووزير الدولة للعالقات الربملانيه توماس سلربهون وعشرون نائبا.

تضم اجملموعة أعضاء منتخبني من احلزب الدميقراطي املسيحي، اخلضر، اليسار 
الراديكايل وينتمون إىل جلنة الشؤون اخلارجية.

التطورات السياسية والدميقراطية يف توغو أقنعت األملان بضرورة تعزيز التعاون 
الربملاين مع لومي.

تونس: عقد أول برملان منتخب بالكامل يف تونس جلسته االفتتاحية 
العام  يف  ثورته  منذ  هلا  شعبها  سعى  اليت  الدميقراطية  حتدي  مع 

.2011
اختارت البالد اليت شهدت أول ثورات الربيع العريب جملسًا وطنيًا مؤقتًا يف عام 
2011 لوضع دستور جديد متت املوافقة عليه يف وقت مبكر من هذا العام. 

وميارس الربملان اجلديد سلطته ملدة مخس سنوات.
وقد اعترب الدستور واحدا من األكثر تقدما يف العامل العريب وجعل تونس منوذجا 

للتحول يف منطقة مضطربة.
وقال مصطفى بن جعفر، رئيس اجمللس االنتقايل السابق ألعضاء الربملان »لقد 
حققنا اجلانب النظري من خالل اقرار دستور تقدمي ولكن اليوم حنن نواجه 

أصعب مرحلة، وهو كيف نطبق هذا الدستور«.
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الربوفسور حممود ارول  قام وفد برئاسة معايل 
باماكو،  مدينة  بزيارة  لألحتاد  العام  األمني  قليج، 
 .2014 يونيو   13 يف  مايل  مجهورية  عاصمة 
وكان يف استقبال الوفد معايل أمادو ثيام، الرئيس 
األمني  أجتمع  وقد  املايل.  الوطنية  للجمعية  الثاين 
اجلمعية مبقرها حيث وقع  العام لالحتاد مع رئيس 
الدورة  بعقد  اخلاصة  التفاهم  وثيقة  علي  اجلانبان 
املصاحبة  واالجتماعات  االحتاد  ملؤمتر  العاشرة 
يناير 2015. ويف وقت الحق  يف مايل يف شهر 
الدول  جمالس  ألحتاد  العامة  األمانة  من  وفد  زار 
برئاسة  االسالمي  التعاون  منظمة  يف  األعضاء 
العام املساعد مجهورية مايل يوم 8 أكتوبر  األمني 
إسحاق  السيد  معايل  أستقبله  حيث   2014
وتناول  املاليه.  الوطنية  اجلمعية  رئيس  يب،  سيدي 
إنتشار  عن  الناجتة  الطارئه  املستجدات  اجلانبان 
مرض االيبوال يف منطقة عرب أفريقيا مما حيول دون 
باماكو،  يف  األحتاد  ملؤمتر  العاشرة  الدورة  إنعقاد 

عاصمة مايل، يف يناير 2015.
للمؤمتر  املنظمة  اللجنة  الوفد مع  كما إجتمع 
شرحا  وقدم  واالسالمية  املدنية  وباملنظمات 
لألسباب الطارئة املتعلقة بعدم إمكانية عقد املؤمتر 

يف العاصمة املالية.

عن  املالية  الوطنية  اجلمعية  رئيس  وأعرب 
رئيس  حرص  وأبدي  األسباب  لتلك  تفهمهم 
الوطنية  واجلمعية  والشعب  واحلكومة  اجلمهورية 
باماكو.  يف   2016 العام  مؤمتر  عقد  علي  املاليه 
كما أبدي معاليه موافقتهم علي إستضافة اجلمعية 

الوطنية الرتكية الكربي للدورة العاشرة ملؤمتر األحتاد.
وأبلغت األمانة العامة لألحتاد اجملالس األعضاء 
املوقرة أهنا قد شرعت يف األتصال باجلمعية الوطنية 
العاشر  للمؤمتر  إستضافتها  بشأن  الكربي  الرتكية 

لألحتاد.

إرول  حممود  الدكتور  الربوفسور  لألحتاد  العام  األمني  معايل  شارك 
قليج، يرافقه سعادة السفري علي أصغر حممدي سيجاين، يف أعمال الدورة 
العامة السابعة للجمعية الربملانية اآلسيوية حتت شعار »البحث عن برملان 
آسيوي يف القرن اآلسيوي« يف الفرتة 1-3 ديسمرب 2014 مبدينة الهور 
الفرتة عقد األجتماع  باكستان االسالمية. كما شهدت نفس  جبمهورية 

الثاين للمجلس التنفيذي للجمعية الربملانية اآلسيوية.
وألقي معايل األمني العام لألحتاد كلمة أمام املؤمترين قال فيها أن شعار 
أنشطته  دفع  استطاعته  برملاين يف  اسرتاتيجية ملسعي  يعكس رؤية  الدورة 

وحتركاته الربملانية إيل األمام بغية حتقيق تفاعل اجيايب وبناء إزاء التحديات 
اليت تلوح يف آفاق القرن اآلسيوي. وقال اننا نعيش يف عصر يشكل فيه 
التسامح عنصرا رئيسيا وهذا يفرض علينا اختاذ خطوات  التطرف وعدم 

إحرتازية وأستباقية لتجنب اآلثار املدمرة اليت يفرزها التعصب.
الربملانية  للجمعية  السابعة  العامة  الدورة  أعمال  بنود جدول  ومشلت 
النساء  اجتماع  جانب  إيل  اآلسيوي  الربملان  موضوع  حبث  اآلسيوية 
ختام  يف  اآلسيوية. كما صدر  الربملانية  اجلمعية  يف  األعضاء  الربملانيات 

الدورة اعالن الهور.

األحتاد يشارك يف اجتماعات اجلمعية الربملانية اآلسيوية

األمني العام يرأس األجتماع األكادميي لبام

وفد االحتاد يبحث يف مايل تطورات عقد املؤمتر العاشر 

رأس معايل األمني العام لألحتاد الربوفسور حممود إرول قليج املنتدي األكادميي 
مع جامعة كاتانيا  بالتعاون  املتوسط  األبيض  للبحر  الربملانية  اجلمعية  عقدته  الذي 
اكثر من 60 مشاركا  الندوة  األيطالية يومي 11 و 12 ديسمرب 2014. حضر 
من  وشخصيات  حكوميني  ومسؤولني  برملانية  واحتادات  وطنية  برملانات  ميثلون 
البحر  منطقة  االنتاجية يف  والقطاعات  املتحدة  األمم  جامعات ومراكز حبثية ومن 
املنتدي  أن  املتوسطية  الربملانية  اجلمعية  وأشارت  العربية.  واملنطقة  املتوسط  األبيض 
يعترب طريقا جديدا للحوار والتعاون ونوعا جديدا من األتصال بني السياسة واملعرفة.
املطروحة  املوضوعات  أمهية  فيها  أكد  املنتدي  يف  العام كلمة  األمني  معايل  وألقي 

للنقاش بالنسبة للتعاون بني خمتلف املناطق يف العامل. 
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باململكة  جدة  مبدينة  مت 
على  التوقيع  السعودية  العربية 
التعاون  بشأن  التفاهم  مذكرة 
التعاون  ومنظمة  االحتاد  بني 
 17 الثالثاء  يوم  اإلسالمي 

يونيو 2014.
معايل  األحتاد  عن  ووقع 
حممود  الربوفسور  العام  األمني 
عن  وقع  بينما  قليج  ارول 
معايل  العام  أمينها  املنظمة 

السيد إياد أمني مدين. 
تتكون  اليت  املذكرة  وتشمل 
علي:  األتفاق  بنود  مخسة  من 
اجلانبني؛  والتشاور بني  التنسيق 
تبادل املعلومات والوثائق؛ عقد 
وفعاليات  وندوات  مؤمترات 
املتبادلة  األلتزامات  مشرتكة؛ 
املشرتكة؛  األنشطة  تنفيذ  يف 
العمل  يسري  أن  علي  األتفاق 
جتدد  عامني  ملدة  باملذكرة 

تلقائيا.

قام وفد من اجلمعية الوطنية جلمهورية مايل، يرأسه رئيس اجلمعية، 
معايل السيد إسحاق سيدبيه، بزيارة إيل مقر األحتاد يوم الثالثاء 3 
لألحتاد  العام  األمني  معايل  إستقباله  يف  حيث كان   2014 يونيو 

الربوفسور حممود إرول قليج.
حمادثات  املايل  الوفد  وأجري 
يف  ودوره  األحتاد  أنشطة  حول 
االسالمي  الربملاين  العمل  تعزيز 
احملادثات  وتناولت  املشرتك. 
الوطنية  اجلمعية  إستعدادات  أيضا 
املؤمتر  ألستضافة  مايل  جبمهورية 
العام  اوائل  يف  لألحتاد  العاشر 
العاصمة  يف   2015 القادم 

باماكو.
الثاين  النائب  الوفد  وضم 
املالية  الوطنية  اجلمعية  لرئيس 
العام للجمعية وعددا من  واألمني 

لدي  مايل  مجهورية  باألعمال  قائم  إيل  باألضافة  اجلمعية  أعضاء 
طهران وبعض أعضاء سفارته.

وقد أقام معايل األمني العام لألحتاد مأدبة غداء علي شرف رئيس 
الربملان جبمهورية مايل والوفد املرافق له.

التوقيع علي مذكرة التعاون بني األحتاد و منظمة التعاون اإلسالمي

رئيس برملان مايل يزور األمانة العامة
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هیئة التحریر

األمني العام يهنئ الرئيس اجلديد لألحتاد الربملاين الدويل

 بروشور االحتاد 

 دليل الربملانات

هنأ معايل األمني العام لألحتاد الربوفسور الدكتور حممود إرول قليج معايل السيد صابر 
تشودري مبناسبة انتخابه رئيسا لالحتاد الربملاين الدويل. وأعرب عن أمنياته له بالتوفيق. 
وأكد يف رسالته أنه علي ثقة تامة بأن اخلربة الثرة يف جمال العمل العام وأهتمامه بقضايا 
الرأي وحقوق األنسان، إضافة إيل عمله التشريعي والتنفيذي يف بالده ستكون أفضل 
معني له وهو يتبوأ هذا املنصب العاملي السامي. وأضاف أنه بفضل عضويتنا كمراقبني يف 

األحتاد الربملاين الدويل سنواصل تعاوننا املثمر مع هذه املؤسسة القوية.
وقال إنه من خالل إحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون االسالمي نعمل 
من أجل تعزيز عالقاتنا مما يساعد يف حتقيق أهدافنا املشرتكة يف ترسيخ الدميقراطية واحلكم 

الرشيد وإرساء دعائم السالم واألمن العاملي. 

بروشور  اصدار  على  االعالم  إدارة  دأبت 
االحتاد بصفة منتظمة. 

ويف هذا العدد ترد االشارة إيل اآلجتماع الذی 
يف  األعضاء  للمجالس  العامون  األمناء  سيعقده 
العاشرة  الدورة  هامش  علي  أسطنبول  يف  األحتاد 

للمؤمتر. 
عن  األجتماع  هذا  يسفر  أن  املأهول  ومن 
إنشاء هيئة دائمة حتت إسم هيئة األمناء العامني 
التعاون  منظمة  األعضاء يف  الدول  الحتاد جمالس 
االسالمي. ويتوقع أن تقوم هذه اهليئة باداء مهمتني 
علي قدر من األمهية: التعاون والتنسيق بني جمالس 

األحتاد.
والريب أن جمالسنا متلك ثروة كبرية من اخلربة 

يف خمتلف جوانب العمل الربملاين حبيث ميكن تقاسم 
هذه الثروة فيما بينها بغية حتقيق أهداف األحتاد. 
العمل  مع  إيل جنب  التطورات جنبا  هذه  وتسري 

الربملاين االسالمي املشرتك حتت مظلة االحتاد.
وقد شهدت عضوية األحتاد زيادة يف عددها 

القمر  وجزر  املالديف  من  بأنضمام كل  وذلك 
ونيجرييا.وعلي صعيد آخر يسعي األحتاد إيل نيل 
عضوية اجلمعية العامة لألمم املتحدة بصفة املراقب 

مما يوسع دائرة حترك األحتاد علي املستوي العاملي.
أحدث  إيل  إشارة  أيضا  العدد  ويتضمن 
الربملانات. كما  دليل  وكذلك  األحتاد  اصدارات 
اجلديدة   اإللكرتوين  املوقع  عن  معلومات  يتضمن 
اإللكرتوين.  والعنوان  الربيدي  والعنوان  لالحتاد 
وبطبيعة الربوشور فانه جيب أن يكون خمتصرا ومفيداً 
أن حيتفظ  القراء  يود بعض  وواضحًا وملونًا. وقد 
بكل ما يصدر من أعداد من هذه الربوشور حيث 
ملعرفة  عليه  االطالع  مرجعا سريعا ميكن  ميثل  أنه 

خمتلف جوانب االحتاد.

هبما  استقبل  اللذين  واحلماس  االجيايب  الفعل  رد  كان 
الثالث،الرابع واخلامس من »دليل  الثاين،  القراء االعداد األول، 
الربملانات« حافزا إلدارة األعالم باالحتاد للمضي قدما وإصدار 
العدد السادس من الدليل بعد حتديث بياناته. ويشمل العدد اجلديد 
مثل سابقاته معلومات قيمة وضرورية حول جمالسنا األعضاء من 
باإلضافة  والرئاسة  والعضوية  القانونية  واألوضاع  اهليكلية  حيث 
واملواقع يف  اإللكرتونية  والعناوين  والفاكس  الربيدية  العناوين  إىل 
الشبكة الدولية. والتقتصر التغطية على أعضاء االحتاد بل تشمل 
أيضا املراقبني لدى االحتاد، باإلضافة إىل اجملالس اإلسالمية اليت 
مل تنضم حىت اآلن لعضوية االحتاد وتعتزم إدارة االعالم يف االحتاد 
مواصلة جهودها الصدار اعداد أخرى من الدليل بصفة دورية بعد 
حتديث املعلومات والبيانات. وهلذا فاننا نناشد اجلهات املعنية يف 
اجملالس األعضاء واملراقبني واجملالس اإلسالمية غري األعضاء أن 
تبادر إىل تزويدنا بتعليقاهتا ومالحظاهتا وبياناهتا ومعلوماهتا حىت 

جتيء االعداد القادمة أكثر مشوال ودقة. 


